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VLADA
1042. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza 

potnikov po železnici v notranjem potniškem 
prometu

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli 
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) 
v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere 
se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 
17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov 

po železnici v notranjem potniškem prometu

1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potni-

škem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in so 
veljale na trgu na dan 14. april 2016, se določijo kot najvišje.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o do-

ločitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem 
potniškem prometu (Uradni list RS, št. 24/15).

3. člen
Ta uredba začne veljati 15. aprila 2016 in velja 6 mesecev.

Št. 00726-10/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2016-2130-0069

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1043. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih 
derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih 

naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki 
se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v na-
daljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo 
oblikovati cene ali njihove sestavine.

2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta 95-ok-

tanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: 
NMB-95), ki se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu, 
in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).

(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvo-
da, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena 
tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja 

brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posa-
mezni naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
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pri čemer je:
Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/

liter;
r: gostota naftnega derivata (za motorni ben-

cin znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za 

blagovne rezerve v eurih/l, ki ga na podlagi 
21.b člena Zakona o blagovnih rezervah 
(Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečišče-
no besedilo in 83/12) z uredbo določi Vlada 
Republike Slovenije;

M: marža distributerjev, navedena v 9. členu 
te uredbe;

i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje 

(dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo 
ni objave borznih kotacij);

e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj 
Banke Slovenije);
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CIF MedH: PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna 
vrednost v USD/tono po viru: Platt's Europe-
an Marketscan pod rubriko »Mediteranean 
Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)«).

4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, 

popravljena po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.

5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski 

ceni Pt v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obre-
menitve. Drobnoprodajna cena se v skladu z matematičnimi 
pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preraču-
nom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo 
popravljeno prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi 
na trgu v obdobju t + 1.

(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot 
ga predvideva prejšnji odstavek, se popravljena prodajna cena 
tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja prodajna 
cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).

6. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev 

(v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so PLATTS kotacije 
CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških do-
larjih/tono;

b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se 
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega 
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za 
katere so na voljo podatki;

c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se 
kot ustrezen podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podat-
kov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem tr-
govanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. 
Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi 
drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnev-
no povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za 
razpoložljive podatke se štejejo podatki o PLATTS kotacijah CIF 
MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje 
do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki 
se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;

e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, 
se prek gostote (r) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v 
eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Za-
vodu Republike Slovenije za blagovne rezerve ter v eurih/liter 
izražena bruto marža.

7. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 

in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa morajo že 
v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji 
državni praznik ali dela prost dan, morajo distributerji prvi na-
slednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, cena pa se na trgu v tem 
primeru lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.

8. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih 

mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških 
dolarjih/tono:            

eno decimalno mesto (vhodni 
podatek);

– tečaj Banke Slovenije: štiri decimalna mesta (vhodni 
podatek);

– borzna cena derivata v eu-
rih/liter:

zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– modelska cena: zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– prodajna cena brez dajatev: zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– drobnoprodajna cena: zaokrožitev na tri decimalna 
mesta.

9. člen
Najvišja višina marže za motorni bencin znaša 0,08701 

eura/liter in za dizel 0,08158 eura/liter.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta uredba začne veljati 9. aprila 2016 in velja dva meseca.

Št. 00726-9/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2016-2130-0085

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1044. Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja, 

ki opravlja dela na žičniških napravah

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o žičniških 
napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 
33/14) ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za infra-
strukturo izdaja

P R A V I L N I K
o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela 

na žičniških napravah

1. člen
Ta pravilnik določa posebne zdravstvene, psihofizične in 

druge pogoje za ugotavljanje zdravstvenega stanja osebja, ki 
izvaja obratovanje žičniških naprav in osebja, ki izvaja vzdrže-
vanje žičniških naprav (v nadaljnjem besedilu: osebje), pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstve-
ne preglede osebja in roke za njihovo opravljanje.

2. člen
(1) Osebje lahko izvaja obratovanje žičniških naprav in 

vzdrževanje žičniških naprav v skladu z izjavo o varnosti z 
oceno tveganja za to delovno mesto, če izpolnjuje pogoje, ki 
jih določa ta pravilnik in je za to telesno in duševno zmožno.

(2) Šteje se, da osebje izpolnjuje zdravstvene pogoje za 
obratovanje žičniških naprav in vzdrževanje žičniških naprav, 
če je zmožnost za to delo ugotovljena z rednim ali izrednim 
zdravstvenim pregledom, ki ustreza tveganju na delovnem 
mestu in so opravljeni v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in 
zdravje pri delu.

(3) Kadar je telesna ali duševna zmožnost osebja zmanj-
šana zaradi prirojenih ali pridobljenih bolezni oziroma poškodb, 
osebje opravlja dela iz prvega odstavka tega člena le, če stanje 
ne vpliva na zmožnost za opravljanje navedenih del.

3. člen
(1) Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev se ugotavlja z 

rednimi in izrednimi zdravstvenimi pregledi.
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(2) Redni zdravstveni pregled je predhodni preventivni 
zdravstveni pregled in usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni 
pregled v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pre-
gledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 
in 43/11 – ZVZD-1; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

(3) Izredni zdravstveni pregled je drugi usmerjeni preven-
tivni zdravstveni pregled v skladu s pravilnikom.

(4) Poleg rednih in izrednih pregledov se opravljajo tudi 
strokovni zdravstveni pregledi za ugotavljanje znakov vedenjskih 
motenj, ki kažejo na rabo alkohola, prepovedanih drog, psihoak-
tivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

4. člen
Predhodni preventivni zdravstveni pregled se opravlja v 

skladu s pogoji iz 5. člena pravilnika in v obsegu, ki ga določata 
6. člen in Priloga I. pravilnika.

5. člen
Usmerjeni preventivni zdravstveni pregled se opravlja v 

skladu s pogoji iz 7. člena pravilnika, v obsegu, ki ga določa 
8. člen pravilnika, ter v rokih, ki jih določata 9. člen in Priloga I. 
pravilnika.

6. člen
(1) Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled se 

opravlja v skladu s pogoji iz 10. člena pravilnika in v obsegu, ki 
ga določa 11. člen pravilnika.

(2) Pregled iz prejšnjega odstavka se lahko opravi tudi na 
podlagi pregleda dokumentacije lečečega zdravnika.

7. člen
(1) Zdravstvene preglede iz 3. člena tega pravilnika izvaja 

zdravstveni zavod, ki ima dovoljenje ministrstva, pristojnega za 
zdravje, za opravljanje dejavnosti medicine dela, prometa in 
športa in ga je za to pooblastil minister, pristojen za zdravje v 
soglasju z ministrom, pristojnim za promet.

(2) V zavodu iz prejšnjega odstavka preglede osebja opra-
vljajo zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa.

8. člen
Postopek in način izvajanja preventivnih zdravstvenih 

pregledov, zdravniško spričevalo in način njegove izdaje ter 
možnost presoje ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih 
zahtev za določeno delo v delovnem okolju po opravljenem 
preventivnem zdravstvenem pregledu pri posebni zdravstveni 
komisiji se izvaja v skladu s pravilnikom.

9. člen
(1) Osebje ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod 

vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih 
snovi.

(2) Osebje ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko 
vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na 
katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako dolo-
čeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja za ta delovna mesta.

(3) Za ugotavljanje znakov vedenjskih motenj, ki kažejo 
na rabo oziroma zlorabo alkohola, prepovedanih drog, psihoak-
tivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi se opravi strokovni 
zdravstveni pregled.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Zdravstveni zavodi, ki opravljajo preglede po tem pravilni-

ku, morajo pridobiti pooblastilo iz prvega odstavka 7. člena tega 
pravilnika v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika.

11. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 

Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati de-

lavci, ki opravljajo dela na žičniških napravah (Uradni list SRS, 
št. 21/86 in Uradni list RS, št. 126/03 – ZŽNPO).

(2) Zdravstveni zavodi, ki imajo na dan uveljavitve tega 
pravilnika veljavno pooblastilo za opravljanje zdravstvenih pre-
gledov v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, lahko 
opravljajo zdravstvene preglede po tem pravilniku do pridobitve 
pooblastila iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma 
najdlje dve leti od uveljavitve tega pravilnika.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-88/2015
Ljubljana, dne 18. marca 2016
EVA 2015-2711-0046

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Soglašam!

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister

za infrastrukturo

USTAVNO SODIŠČE
1045. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča 

v Ljubljani

Številka: Up-164/15-14
Datum: 18. 2. 2016

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Stojana Bračiča, Ljubljana, na seji 18. februarja 2016

o d l o č i l o:

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 82/2015 z dne 
4. 2. 2015 se razveljavi. Zadeva se vrne Višjemu sodišču v 
Ljubljani v novo sojenje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Višje sodišče je zavrglo pritožnikovo pritožbo zoper 

sklep o začetku postopka osebnega stečaja nad pritožnikom. 
Presodilo je, da je bila vložena prepozno, saj je bila v prito-
žnikovem primeru vročitev prvostopenjskega sklepa vročena 
s fikcijo po četrtem odstavku 142. člena Zakona o pravdnem 
postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 45/08 – v nadaljevanju ZPP), zato zanj pravilo iz 
četrtega odstavka 111. člena ZPP ne more priti v poštev. Gre 
namreč za pravno dobroto, do katere naj bi bil upravičen le 
naslovnik, ki je pošiljko dejansko prevzel, za naslovnika, ki mu 
je pošiljka vročena s fikcijo, pa podaljšanje roka iz četrtega 
odstavka 111. člena ZPP nima smisla, kar naj bi izhajalo tudi iz 
načelnega pravnega mnenja Vrhovnega sodišča, sprejetega 
na občni seji 14. 1. 2015. Pri vročitvi s fikcijo naj bi se tako rok 
iztekel z zadnjim dnem, ne glede na to, ali pade na soboto, 
nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev 22., 23. in 25. člena Ustave. 
Navaja, da je bil 25. 12. 2014, ko se je iztekel 15-dnevni rok 
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iz četrtega odstavka 142. člena ZPP, božič in da bi se upošteva-
je četrti odstavek 111. člena ZPP rok moral izteči 29. 12. 2014. 
Tako štetje roka naj bi bilo veljavno vse od uveljavitve ZPP, in z 
njim je bil seznanjen vsak povprečen človek. Pritožnik navaja, 
da je poznal pravo in da je zaupal v pravne predpise, ki veljajo 
v Republiki Sloveniji, zato ga ne more doleteti sankcija, zaradi 
katere je ostal brez pravnega sredstva. Gre za de facto spremi-
njanje zakonodaje, za poseg v pravno varnost in predvidljivost. 
Navaja tudi, da je v neenakem položaju s tistimi, pri katerih je 
bila vročitev opravljena pred načelnim pravnim mnenjem in je 
bil četrti odstavek 111. člena ZPP uporabljen, zanj pa zaradi 
spremembe, ki je posledica načelnega pravnega mnenja, ta do-
ločba ni uporabljiva. Prav tako naj bi šlo za neenako obravnavo 
položajev, kjer je pošta vročena po redni poti in kjer je vročena 
s fikcijo. Za slednje položaje naj bi bila sprejeta zožena, re-
striktivna razlaga zakonske, procesne določbe, s katero so bile 
zožene pravice, ki gredo strankam po samem zakonu. Pritožnik 
navaja, da je sam ravnal tako, kot mu je zakon dopuščal vse 
do načelnega pravnega mnenja, za katerega ni vedel in je bil z 
njim seznanjen šele, ko je prejel izpodbijani sklep. Dodaja še, 
da mu je bil tudi skrajšan rok za vložitev pritožbe, saj ta ni začel 
teči na prvi naslednji delovni dan, temveč na dela prosti dan, s 
čimer ni bil seznanjen, saj zakon tega ne določa.

3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-164/15 
z dne 17. 3. 2015 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo in do 
končne odločitve zadržal nadaljnje opravljanje dejanj v postop-
ku osebnega stečaja, ki je bil začet s sklepom Okrožnega so-
dišča v Ljubljani št. St 4941/2014 z dne 8. 12. 2014. V skladu s 
prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Urad-
ni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 
nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Višje 
sodišče v Ljubljani.

4. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZUstS je Ustav-
no sodišče o sprejetju ustavne pritožbe obvestilo upnike stečaj-
nega dolžnika s pozivom, ki je bil objavljen na spletnih straneh 
za objave v postopkih zaradi insolventnosti, da se lahko o njej 
izjavijo. Nobeden od upnikov ni odgovoril na ustavno pritožbo.

B.
5. Eden izmed pritožnikovih očitkov je, da razlaga, kot jo je 

sprejelo Višje sodišče glede izteka roka za prevzem sodnega pi-
sanja iz četrtega odstavka 142. člena ZPP (v zvezi s 121. členom 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno preči-
ščeno besedilo in 10/15 – popr. – ZFPPIPP), ki se je pri tem oprlo 
na načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča, posega v pravno 
varnost in predvidljivost položaja pritožnika, ki je bil prikrajšan za 
pravico do pritožbe, čeprav je ravnal na način, ki je bil v trenutku 
oprave procesnega dejanja še veljaven.

6. Pravna država mora spoštovati načelo zaupanja v pra-
vo, pravno varnost in druga načela pravne države, ki izvirajo 
iz 2. člena Ustave. Načelo zaupanja v pravo zahteva, da so 
posamezne odločitve, ki so zakonite in sprejete brez vnaprej-
šnjih pridržkov ter po svoji naravi niso prehodnega značaja, 
stabilne. Pravo lahko uveljavlja svojo funkcijo urejanja druž-
benega življenja, če je v čim večji meri stalno in trajno. Tako 
pravo kot tudi celotno ravnanje vseh državnih organov mora biti 
predvidljivo, ker to zahteva pravna varnost. Varnost državljanov 
je odvisna tudi od trajnosti aktov. S tem se uresničuje zaupanje 
državljana v pravo in državo (tako Ustavno sodišče že v odločbi 
št. U-I-266/95 z dne 20. 11. 1995, Uradni list RS, št. 69/95, in 
OdlUS IV, 116). Temeljna ustavna načela zavezujejo vse držav-
ne organe,1 torej tudi sodišča. Zato morajo tudi sodišča, ko z 
odločitvijo s posamičnim aktom opravijo konkretizacijo načela 
pravne varnosti, ki je sinonim za načelo zaupanja v pravo, pri 
tem izhajati iz zahtev tega načela.

1 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-12/12 z dne 
11. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 92/14, in OdlUS XX, 30), v kateri 
je Ustavno sodišče izrecno navedlo splošno načelo sorazmernosti, 
ki zavezuje tudi sodišča. 

7. Hkrati iz 2. člena Ustave izhaja konkurirajoče načelo 
prilagajanja prava družbenim razmeram (npr. odločba Ustav-
nega sodišča št. U-I-69/03 z dne 20. 10. 2005, Uradni list RS, 
št. 100/05, in OdlUS XIV, 75), za katero pa Ustavno sodišče 
poudarja, da je treba pri prilagajanju prava družbenim razme-
ram spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine ter 
upoštevati ustavna načela, kot sta načeli prepovedi retroak-
tivne veljave pravnih aktov in zaupanja v pravo (tako v odločbi 
Ustavnega sodišča št. U-I-307/11 z dne 12. 4. 2012, Uradni list 
RS, št. 36/12).

8. Čeprav 2. člen Ustave po ustaljeni ustavnosodni pre-
soji neposredno ne ureja človekovih pravic in temeljnih svo-
boščin, temveč temeljna ustavna načela (tako npr. v odločbi 
št. Up-636/07 z dne 17. 1. 2008, Uradni list RS, št. 28/08, in 
OdlUS XVII, 22), se njegova vsebina v sodnem postopku zrcali 
v posamezne človekove pravice. Načelo pravne varnosti, nače-
lo zaupanja v pravo, se odraža tudi v pravici do enakega var-
stva pravic iz 22. člena Ustave, ki med drugim obsega zahtevo, 
da sodišče stranke ne sme obravnavati neenakopravno s tem, 
da bi v njeni zadevi odločilo drugače, kot sicer redno odloča v 
vsebinsko podobnih primerih (tako npr. v odločbi Ustavnega 
sodišča št. Up-39/95 z dne 16. 1. 1997, OdlUS VI, 71). Načelo 
prilagajanja prava družbenim razmeram pa v sodnih postopkih 
pomeni, da pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena 
Ustave ne pomeni in ne sme pomeniti zahteve, da se sodna 
praksa v času ne sme spreminjati, kot tudi ne pomeni zahteve, 
da se ne sme spreminjati zakon (tako Ustavno sodišče že v 
odločbi št. Up-688/05 z dne 7. 6. 2007, Uradni list RS, št. 55/07, 
in OdlUS XVI, 89; ter sklepih št. Up-203/01 z dne 25. 4. 2002 in 
št. Up-313/01 z dne 25. 4. 2002). Ni namreč naloga Ustavnega 
sodišča, da preprečuje spreminjanje (in s tem razvoj) sodne 
prakse, kot tudi ni naloga Ustavnega sodišča presojati, katera 
sodna praksa (stara ali nova) je pravilna (tako že v odločbi 
Ustavnega sodišča št. Up-688/05). Naloga Ustavnega sodišča 
je zgolj, da preveri, ali je sodišče upoštevalo, da lahko nova 
sodna praksa2 in njena takojšnja uporaba za tekoče sodne 
postopke (vključno s primerom, ki je povzročil spremembo) 
povzroči, da s tem stranka izgubi določene pravice ali da so 
zanjo sicer nastopile kakšne negativne posledice zato, ker 
je določena procesna dejanja upravičeno opravljala tako, da 
se je zanesla na ureditev, kakršna je veljala v času, ko je ta 
procesna dejanja opravila, in ni mogla pričakovati, da se bo 
razlaga zakonske določbe oziroma sodna praksa v vmesnem 
času spremenila,3 kot tudi da preveri, kadar gre za spremembo 
sodne prakse, ki pomeni odstop od ustaljene in enotne sodne 
prakse, da je ta primerno obrazložena.4 Ta naloga Ustavnega 
sodišča je bolj poudarjena v tistih primerih, ko ima sprememba 
sodne prakse za posledico, da je stranka prikrajšana za pravi-
co, ki jo neposredno zagotavlja Ustava, kot je v obravnavanem 
primeru pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.

9. Ne glede na to, kako jasno je neko pravno pravilo, je 
v vsakem pravnem sistemu predmet (sodne) razlage. Vselej 
namreč obstaja potreba po razjasnitvi pravnega pravila in pri-
lagoditve spreminjajočim se okoliščinam primera. Ponovno, 
čeprav je predvidljivost razlage močno zaželena, lahko pripelje 
do pretirane rigidnosti in lahko prepreči, da se pravo prilagaja 
spreminjajočim se okoliščinam oziroma družbenim razmeram. 
Naloga sodišč je torej prav v odpravi razlagalnih dvomov. Sodi-
šča so namreč tista, ki so v prvi vrsti dolžna razlagati pravo in si 

2 S tem so mišljeni primeri, ko gre za spremembo ustaljene 
sodne prakse, kot tudi primeri, ko sodišče prvikrat odloči o nekem 
vprašanju, o katerem do tedaj ni odločalo, in gre za t. i. inovacijo. 
O pojmu inovacije glej V. Klappstein, Die Rechtsprechungsände-
rung mit Wirkung für die Zukunft, Duncker & Humblot, Berlin 2007, 
str. 41. 

3 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-21/02 z dne 12. 9. 
2002 (Uradni list RS, št. 83/02, in OdlUS XI, 166) glede presoje 
zakonske spremembe procesnih pravil in vpliva na položaj strank 
postopka.

4 Prim tudi BVerfGE 84, 212 (227); 122, 248 (277); BVerfGK 
4, 12, (15). 
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pri tem na podlagi 125. člena Ustave na vseh stopnjah sojenja 
prizadevati, da v okviru uveljavljenih metod razlage poiščejo 
takšno, katere rezultat je skladen z Ustavo. Razvoj prava s 
pomočjo sodne prakse je nujni del pravne tradicije v vsakem 
pravnem sistemu. Vendar mora biti tudi razvoj sodne prakse 
predvidljiv do te mere, da se lahko naslovniki pravne norme 
prilagodijo pravnemu razvoju, ki je posledica spreminjajoče se 
sodne prakse. Sodišče torej mora presoditi, ali je lahko posa-
meznik razumno predvidel ravnanje, ki ga od njega zahteva 
spremenjena (nova) sodna praksa. Pri tem mora upoštevati 
zakon, kot je veljal v pravno odločilnem trenutku, ter (sodno) 
prakso pred uveljavitvijo novega sodno sprejetega pravnega 
pravila, pa tudi druge pomembne okoliščine,5 kot na primer, 
ali je bila (sodna) praksa problematizirana, kritizirana v pravni 
literaturi, posledice uporabe novega pravila za stranko, zlasti 
pozitivni ali negativni učinek na njen pravni položaj itd. Bolj ko je 
sodna praksa ustaljena in enotna, večja stopnja predvidljivosti 
se zahteva. Uporaba nove oziroma spremenjene sodne prakse 
v posameznem primeru tako zahteva, da se poišče ravnovesje 
med stalnostjo in predvidljivostjo in s tem zaupanjem v pravo 
na eni strani ter potrebo po razvoju prava oziroma prilaganju 
prava spremenjenim družbenim razmeram prek sodne prakse 
na drugi strani. Vselej pa mora sodišče obrazložiti, zakaj je pri 
odločitvi v konkretni zadevi odločilo po stari sodni praksi ozi-
roma zakaj po novi, saj to zahteva ustavnoprocesno jamstvo 
obrazloženosti, varovano z 22. členom Ustave.

10. Ob opisanih izhodiščih se pokaže, da je Višje sodi-
šče pritožniku kršilo pravico iz 22. člena Ustave, saj uporaba 
pravila, kot ga je izoblikovala nova sodna praksa in po kateri 
za fikcijo vročitve iz četrtega odstavka 142. člena ZPP ne velja 
četrti odstavek 111. člena ZPP, za pritožnika ni bila razumno 
predvidljiva. Drugi stavek četrtega odstavka 142. člena ZPP, 
ki je odločilen v obravnavanem primeru, je bil v ZPP dodan z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem 
postopku (Uradni list RS, št. 45/08 – ZPP-D) in se je pričel upo-
rabljati 1. 10. 2008. Vprašanje (ne)uporabe četrtega odstavka 
111. člena ZPP za primer iz drugega stavka četrtega odstavka 
142. člena ZPP se v pravni teoriji sploh ni zastavilo oziroma 
problematiziralo, medtem ko se je v sodni praksi Vrhovnega 
sodišča, kot najvišjega sodišča s funkcijama razvoja prava s 
sodno prakso in poenotenjem sodne prakse, najprej posred-
no6 in nato še izrecno7 pojavilo šele leta 2013, ko je Vrhovno 
sodišče sprejelo stališče, da se četrti odstavek 111. člena ZPP 
uporabi tudi za pretek roka za dvig pisanja po četrtem odstavku 
142. člena ZPP. Z vidika te sodne prakse je šlo pri sprejetju 
načelnega pravnega mnenja z dne 14. 1. 2015, po katerem se 
za pretek roka za dvig pisanja po četrtem odstavku 142. člena 
ZPP ne uporabi četrti odstavek 111. člena ZPP, za spremembo 
sodne prakse. Ob upoštevanju dejstva, da je pritožnik pritož-
bo vložil pred opisano spremembo sodne prakse z načelnim 
pravnim mnenjem, zanj sprejeto stališče Višjega sodišča, ki 
sledi spremenjeni sodni praksi tudi v pritožnikovem primeru, ni 
moglo biti razumno predvidljivo. Okoliščina, da se je za vroča-
nje po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 
in 82/13 – v nadaljevanju ZUP) že pred sprejetjem načelnega 
pravnega mnenja izoblikovala drugačna sodna praksa od tiste, 

5 Nemška pravna teorija poudarja, da so pomembne nasle-
dnje okoliščine: 1) normativna kvaliteta spremenjene sodne prakse, 
2) stopnja konkretizacije sodne prakse, 3) vsebina ravnanja, ki 
izhaja iz sodne prakse, 4) predvidljivost spremembe, 5) stopnja 
razvoja ter 6) obstoj zaupanja in obseg učinkovanja sodne prakse. 
Več M. Herdegen, Vetrauensschutz gegenüber rückwirkender Re-
chtsprechung im Zivilrecht, Wertpapiermitteilungen – Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Bankrecht, št. 47 (2009), str. 2204.  

6 Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 3/2013 z dne 20. 3. 
2013: "Ta dan je bil sobota, zato se vročitev šteje za opravljeno z 
iztekom 12. 3. 2012 (ponedeljek)."

7 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 38/2013 z dne 6. 6. 
2013. Enaka odločitev tudi v kasnejšem sklepu Vrhovnega sodišča 
št. II Ips 80/2013 z dne 23. 5. 2014. 

ki jo je glede ZPP sprejelo Vrhovno sodišče, na predvidljivost 
ne more vplivati.8 Pravila za vročanje po ZUP se namreč ne 
uporabljajo za vročanje sodnih pisanj,9 temveč za vročanje v 
upravnih in posebnih upravnih postopkih (npr. davčnem postop-
ku, postopku varstva konkurence ipd.). Zato ta sodna praksa 
pri presoji razumne predvidljivosti spremembe razlage pravil 
ZPP o vročanju ne more biti upoštevna. V obravnavani zadevi 
pa je kršitev 22. člena Ustave podana tudi zato, ker se sodišče 
pri uporabi spremenjene razlage pravil o vročanju po četrtem 
odstavku 142. člena ZPP s položajem pritožnika in razumno 
predvidljivostjo uporabe navedene razlage za njegov položaj 
sploh ni ukvarjalo, pri čemer je pritožnik zaradi njene uporabe 
izgubil pravico do pritožbe, varovano s 25. členom Ustave.

11. Navedeno pomeni, da je Višje sodišče pritožniku 
kršilo pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. 
Ustavno sodišče je zato sklep Višjega sodišča razveljavilo in 
mu zadevo vrnilo v novo sojenje, v katerem bo moralo odločiti 
o pritožnikovi pritožbi.

C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik 
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, 
dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič 
- Horvat, dr. Ernest Petrič, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. 
Odločbo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

1046. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega 
sodišča v Lendavi

Številka: Up-375/13-14
Datum: 23. 3. 2016

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Nove kreditne banke Maribor, d. d., Maribor, mag. Andreja 
Plosa, Maribor, Manje Skernišak, Limbuš, in Matjaža Kovačiča, 
Šentilj v Slovenskih Goricah, ki jih vse zastopa Odvetniška 
pisarna Jadek & Pensa, d. o. o. – o. p., Ljubljana, na seji 
23. marca 2016

o d l o č i l o:

Sodba Okrajnega sodišča v Lendavi št. ZSV 101/2012 z 
dne 28. 1. 2013 se razveljavi in zadeva se vrne temu sodišču 
v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožniki so bili z odločbo Tržnega inšpektorata spo-

znani za odgovorne za prekršek, in sicer prva pritožnica za 
prekršek po 8. točki prvega odstavka 78. člena Zakona o var-
stvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno 

8 Glej sklepe Vrhovnega sodišča št. I Up 540/2012 z dne 
16. 1. 2013, št. I Up 519/2012 z dne 16. 10. 2013 in št. I Up 84/2014 
z dne 13. 3. 2014. Sicer pa je tudi ta sodna praksa iz leta 2013.

9 Izjemo pomeni le drugi odstavek 126. člena Zakona o ka-
zenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP), v katerem gre le za odločitev o 
stroških, ne pa za vsebinsko odločanje o zadevi.
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besedilo, 126/07, 86/09 in 78/11 – v nadaljevanju ZVPot), drugi 
pritožniki pa za prekršek po drugem odstavku 78. člena v zvezi 
z 8. točko prvega odstavka 78. člena ZVPot. Zahtevo za so-
dno varstvo pritožnikov je Okrajno sodišče v Lendavi zavrnilo 
kot neutemeljeno. Zoper navedeni odločbi pritožniki vlagajo 
ustavno pritožbo.

2. V obsežni ustavni pritožbi pritožniki zatrjujejo kršitev 
2., 3., 14., 22., 23., 25., 29., 120. in 153. člena Ustave ter 6. in 
13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). 
Navajajo, da si je Tržni inšpektorat kljub temu, da so ves čas 
ugovarjali njegovi pristojnosti, saj naj bi bila za nadzor nad prvo 
pritožnico pristojna izključno Banka Slovenije, uzurpiral pristoj-
nost in je meritorno odločil o zadevi, za katero ni pristojen. S 
tem naj bi bilo kršeno načelo zakonitosti. Odločanje Tržnega 
inšpektorata ter sodišča naj bi bilo tako očitno napačno, da 
naj bi mejilo že na arbitrarnost. Kršitev 22. člena Ustave naj 
bi zagrešilo tudi sodišče, ki naj se do njihovih argumentiranih 
navedb glede nepristojnosti sploh ne bi opredelilo, temveč naj 
bi izdalo neobrazloženo sodbo, ki daje vtis avtomatičnosti, 
posledično pa naj bi bila pravica do pravnega sredstva prito-
žnikov povsem izvotljena. Poleg tega naj bi jim bila brez teh-
tanja sorazmernosti posega kršena tudi pravica do učinkovite 
obrambe iz 29. člena Ustave, saj naj bi jim prekrškovni organ 
zaradi ščitenja identitete prijavitelja onemogočil seznanitev z 
dejanskim stanom prekrška.

3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-375/13 z 
dne 5. 9. 2014 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu 
s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 
nadaljevanju ZUstS) je o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo 
Okrožno sodišče v Lendavi.

B.
4. Pritožniki med drugim zatrjujejo, da se sodišče v sodbi, 

s katero je zavrnilo njihovo zahtevo za sodno varstvo, do nji-
hovih argumentiranih navedb o nepristojnosti Tržnega inšpek-
torata in izključni pristojnosti Banke Slovenije ni opredelilo. Po 
njihovem mnenju zgolj formalna obrazložitev, ki ne vsebuje 
bistvenih nosilnih razlogov in je zato popolnoma neargumen-
tirana ter daje vtis avtomatičnosti, ne zadostuje kriteriju obra-
zloženosti sodne odločbe. Pri tem pritožniki posebej poudarjajo 
pomen obrazložitve v primerih, ko zoper sodno odločbo ni 
dovoljena pritožba.

5. Obrazložena sodna odločba je bistveni del pravice 
do poštenega postopka, ki jo pritožniku zagotavlja 22. člen 
Ustave. Z njo je sodišče dolžno na konkreten način in z zado-
stno jasnostjo opredeliti razloge, na podlagi katerih je spre-
jelo svojo odločitev. Pri tem ni nujno, da je odgovor na vsak 
argument stranke vedno izrecen, saj je v določenih primerih 
tudi iz drugih navedb v obrazložitvi razvidno, da se je sodišče 
seznanilo z argumenti stranke in da jih je obravnavalo. Sodi-
šče pa mora odgovoriti na navedbe stranke, ki so dopustne, 
dovolj argumentirane, da se je do njih mogoče opredeliti, ki 
niso očitno neutemeljene in ki za odločitev po razumni presoji 
sodišča niso nepomembne.1 Za zagotovitev pravice do po-
štenega postopka kot tudi za zagotovitev zaupanja v sodstvo 
je namreč velikega pomena, da stranka, zlasti če njenemu 
zahtevku ali pravnemu sredstvu ni ugodeno, lahko spozna, 
da se je sodišče z njenimi argumenti seznanilo in jih je obrav-
navalo, in da ne ostane v dvomu, ali jih morda ni enostavno 
prezrlo. Ustrezna obrazložitev je hkrati tudi pogoj za preizkus 
razumnosti sprejete odločitve.2

1 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. Up-590/05 z dne 
17. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 53/08, in OdlUS XVII, 30) in 
št. Up-399/05 z dne 15. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 55/08, in OdlUS 
XVII, 32).

2 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-147/09 z dne 
23. 9. 2010 (Uradni list RS, št. 83/10). 

6. Izpodbijano sodbo je sodišče izdalo v postopku odloča-
nja o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega 
organa. Ko sodišče v okviru enotnega upravno-kaznovalnega 
postopka odloča o zahtevi za sodno varstvo, opravlja vlogo 
instančnega organa. Kadar sodišče zahtevo za sodno varstvo 
zavrne, odloči enako kot pred njim prekrškovni organ. V tem 
primeru predstavlja zahteva za sodno varstvo pravno sredstvo 
v skladu z zahtevo iz 25. člena Ustave.3 Hkrati pa zagotavlja tudi 
sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa v skladu 
z zahtevo prvega odstavka 23. člena Ustave. Ker je sodišče 
zahtevo za sodno varstvo zavrnilo in ne gre za katerega izmed 
primerov iz drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 
111/13 – ZP-1), pritožba kot redno pravno sredstvo zoper sodbo 
okrajnega sodišča ni dovoljena. V tem primeru, ko je sodno 
varstvo zagotovljeno le na eni stopnji in zoper odločitev sodišča 
ni dovoljena pritožba kot redno pravno sredstvo, je zadostna 
obrazloženost odločitve sodišča, kadar to zahtevi za sodno var-
stvo ne ugodi, za zagotovitev pravice do poštenega postopka kot 
tudi za zagotovitev zaupanja v sodstvo še posebej pomembna.4

7. Pritožniki so v ustavni pritožbi obširno utemeljevali, za-
kaj Tržni inšpektorat ni pristojen odločati v postopku, v katerem 
so bili spoznani za odgovorne in kaznovani za prekršek, in da 
naj bi bila za nadzor nad njihovim delovanjem izključno pristoj-
na Banka Slovenije. Kot izhaja iz priložene zahteve za sodno 
varstvo, ki so jo vložili zoper izpodbijano odločbo prekrškovne-
ga organa, so na enak način ugovor nepristojnosti podajali že 
prej. Vprašanje, ali je prekrškovni postopek izpeljal in v njem 
izdal meritorno odločbo za to sploh pristojen organ, je bistveno, 
odločilno vprašanje, do katerega se je sodišče ob odločanju o 
zahtevi za sodno varstvo dolžno opredeliti.

8. Iz izpodbijane sodbe izhaja pojasnilo sodišča, da je po 
njegovi presoji "glede na določbo 70. člena ZVPot, po kateri tržni 
inšpektorat in drugi pristojni inšpekcijski organi v skladu s svo-
jimi pooblastili nadzirajo uresničevanje tega zakona in izrekajo 
ukrepe v skladu z zakonom, in glede na določbo dvanajstega 
odstavka 1. člena ZVPot, po kateri so finančne storitve po tem 
zakonu storitve, ki so predmet zakonov, ki urejajo področje ban-
čništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev investicijskih 
skladov, pokojninskih skladov, plačilnega prometa in potrošni-
ških kreditov, pravno naziranje storilcev o nepristojnosti tržnega 
inšpektorata in o tem, da je ZPotK-1 kot kasnejši predpis uredil 
potrošniško kreditiranje, napačno". Razen povzetka zakonskih 
določb sodišče tako ne poda razlogov, zaradi katerih je opravilo 
tako presojo, in ne razlogov, zaradi katerih je navedbe pritožni-
kov štelo za neutemeljene. Navedlo je namreč določbe zakon-
skih členov, v ničemer pa ni zavzelo stališča do njihove vsebine, 
niti se ni opredelilo do druge pravne podlage, ki so jo zatrjevali 
pritožniki. Argumentov pritožnikov ni upoštevalo niti toliko, da bi 
pojasnilo, zakaj naj bi bila po njegovem mnenju pravna podlaga, 
na kateri so uveljavljali pristojnost Banke Slovenije, neustrezna. 
Iz dejstva, da je očitek o nepristojnosti izpostavilo, je razvidno, 
da je zaznalo pomembnost uveljavljanega očitka in vprašanja 
pristojnosti, vendar se je nanj odzvalo neargumentirano.

9. Pregled izpodbijane sodne odločbe torej pokaže, da 
kljub obsežnim in konkretno utemeljenim očitkom iz zahteve za 
sodno varstvo sodišče ni odgovorilo na ključne očitke, temveč 
je podalo zgolj navidezno obrazložitev. S tem je kršilo pravico 
stranke do obrazložitve sodne odločbe iz 22. člena Ustave.

10. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo 
že zaradi ugotovljene kršitve pravice iz 22. člena Ustave, se v 
presojo utemeljenosti drugih očitkov ni spuščalo.

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik 
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, 

3 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 
2007 (Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 21).

4 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-147/09. 
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dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, 
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sodnica dr. Dunja Jadek 
Pensa je bila pri odločanju v tej zadevi izločena. Ustavno sodi-
šče je odločbo sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1047. Sklep o pogojih in načinu pokrivanja izgub 
z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih 
rezervacij in odloženih davkov

Na podlagi 9. točke prvega odstavka 157. člena in 2. toč-
ke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

S K L E P
o pogojih in načinu pokrivanja izgub 

z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih 
rezervacij in odloženih davkov

I. SPLOŠNO

1. člen
(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejša pravila o izračunu prilago-
ditev zahtevanega solventnostnega kapitala z zmanjševanjem 
zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov, ki ga 
v 9. oddelku V. poglavja ureja Delegirana uredba Komisije 
(EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direkti-
ve 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozava-
rovanja (Solventnost II) (UL L št. 12 z dne 17. januarja 2015, 
str. 1, v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba).

2. člen
(pomen izrazov)

V tem sklepu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– teoretični odloženi davki: vsota produktov vseh relevan-

tnih davčnih stopenj ter vseh relevantnih in bistvenih sprememb 
v začasnih razlikah med vrednotenjem v skladu s 174. členom 
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljnjem 
besedilu: ZZavar-1) in vrednotenjem za davčne namene, ki so 
posledica takojšnje izgube iz prvega odstavka 207. člena Dele-
girane uredbe (kadar obstaja samo ena davčna stopnja in vse 
izgube prispevajo k spremembi začasnih razlik, teoretične odlo-
žene davke predstavlja produkt enotne davčne stopnje in izgube 
iz prvega odstavka 207. člena Delegirane uredbe). Teoretični od-
loženi davki ne predstavljajo razlike med odloženimi davki pred 
šokom in po njem (zavarovalnica oceni, kolikšen del teoretičnih 
odloženih davkov bi bil lahko pripoznan v bilanci stanja po sis-
temu Solventnost II po tem, ko je zaradi šoka utrpela izgubo) in

– zavarovalnica: zavarovalnica in pozavarovalnica iz 
8. člena ZZavar-1.

II. PRILAGODITEV ZARADI ZMOŽNOSTI POKRIVANJA 
IZGUB Z ZMANJŠEVANJEM ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH 

REZERVACIJ

3. člen
(izračun osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala)

(1) Pri izračunu učinka scenarija na osnovne lastne vire 
sredstev v skladu s 83. členom Delegirane uredbe zavaroval-
nica:

(a) ne spreminja denarnih tokov, ki so povezani s priho-
dnjimi diskrecijskimi upravičenji – jih ne diskontira ponovno;

(b) v primeru, ko scenarij vpliva na krivuljo netvegane 
obrestne mere, ponovno diskontira samo tiste denarne tokove, 
ki so povezani z garantiranimi prejemki.

(2) Zavarovalnica pri oblikovanju prihodnjih ukrepov 
upravljanja iz točke (a) drugega odstavka 83. člena Delegirane 
uredbe upošteva zahteve iz prejšnjega odstavka.

4. člen
(metoda za določanje kapitalskih zahtev podmodulov pri 

izračunu osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala)
Če izračun podmodula osnovnega zahtevanega solven-

tnostnega kapitala temelji na učinku scenarija, lahko zavaro-
valnica pri določitvi kapitalske zahteve tega podmodula izhaja 
iz neto osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala tega 
podmodula na naslednji način:

(a) izračuna vrednost prihodnjih diskrecijskih upravičenj z 
upoštevanjem učinka scenarija,

(b) izračuna razliko med vrednostjo prihodnjih diskrecij-
skih upravičenj v trenutni bilanci stanja skladni z bilanco stanja 
v sistemu Solventnost II in vrednostjo iz prejšnje točke,

(c) razlika iz prejšnje točke se doda kapitalski zahtevi za 
modul ali podmodul, izpeljan za izračun neto osnovnega zah-
tevanega solventnostnega kapitala.

5. člen
(učinek scenarija na prihodnja diskrecijska upravičenja 

pri neto izračunu)
(1) Zavarovalnica pri določanju učinka scenarija na pri-

hodnja diskrecijska upravičenja, vključena v zavarovalno-teh-
nične rezervacije, kot je določeno v točki (b) drugega odstavka 
206. člena Delegirane uredbe, upošteva:

(a) učinek scenarija na prihodnje dobičke in
(b) prihodnje ukrepe upravljanja v zvezi z delitvijo priho-

dnjih diskrecijskih upravičenj kot odziv na scenarij.
(2) Zavarovalnica pri izračunu neto osnovnega zahteva-

nega solventnostnega kapitala upošteva vse vplive scenarija 
na višino obrestne mere, vključno z vsako spremembo krivulje 
netvegane obrestne mere, ki je uporabljena za diskontiranje de-
narnih tokov, povezanih s prihodnjimi diskrecijskimi upravičenji.

6. člen
(višine prihodnjih bonusov)

Kadar predpostavke o prihodnjih ukrepih upravljanja na 
podlagi scenarija iz točke (b) drugega odstavka 206. člena De-
legirane uredbe vključujejo različne višine prihodnjih bonusov, 
zavarovalnica pri določanju razpona teh višin upošteva naravo 
in obseg scenarija, na katerem temelji.

7. člen
(ukrepi upravljanja)

(1) Zavarovalnica oblikuje predpostavke o prihodnjih ukre-
pih upravljanja v zvezi z delitvijo prihodnjih diskrecijskih upravi-
čenj skladno z njeno trenutno poslovno prakso.

(2) Pri izračunu prilagoditve zaradi zmožnosti pokrivanja 
izgub z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij zavaro-
valnica oblikuje predpostavke o prihodnjih ukrepih upravljanja na 
ravni razčlenjenosti, ki upošteva vse pomembne regulativne ali 
pogodbene omejitve delitve prihodnjih diskrecijskih upravičenj.

III. PRILAGODITEV ZARADI ZMOŽNOSTI POKRIVANJA 
IZGUB Z ZMANJŠEVANJEM ODLOŽENIH DAVKOV – 

IZRAČUN

8. člen
(razčlenjenost izračuna)

Zavarovalnica izračuna prilagoditev zaradi zmožnosti po-
krivanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov na ravni 
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razčlenjenosti, ki upošteva vse relevantne predpise v vseh 
zadevnih davčnih režimih.

9. člen
(načela in pristopi vrednotenja)

(1) Zavarovalnica izračuna prilagoditev zaradi zmožno-
sti pokrivanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov tako, 
da šokira bilanco stanja v sistemu Solventnost II in določi po-
sledice na postavke, relevantne za davčne namene. Osno-
va za izračun prilagoditve zaradi te zmožnosti so začasne 
razlike med šokiranimi vrednostmi bilance stanja v sistemu 
Solventnost II in ustreznimi podatki za davčne namene.

(2) V skladu z zahtevami iz prvega odstavka 15. člena 
Delegirane uredbe zavarovalnica pri izračunu prilagoditve iz 
prejšnjega odstavka upošteva vsa sredstva in obveznosti, ki 
so pripoznana za solventnostne ali davčne namene.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavarovalnica 
pri določanju davčnih posledic izgube iz prvega odstavka 
207. člena Delegirane uredbe uporabi pristop, ki temelji na 
povprečnih davčnih stopnjah. V primeru uporabe povprečnih 
davčnih stopenj mora biti zavarovalnica sposobna dokazati, 
da so uporabljene povprečne davčne stopnje določene na 
primerni ravni in da tak pristop ne vodi do bistvenih napačnih 
navedb v zvezi s prilagoditvijo zaradi zmožnosti pokrivanja 
izgub z zmanjševanjem odloženih davkov.

10. člen
(opredelitev izgube)

(1) Kadar zavarovalnica uporabi pristop, ki temelji na 
povprečnih davčnih stopnjah in v izračunu prilagoditve za-
radi zmožnosti pokrivanja izgub z zmanjševanjem odlože-
nih davkov na skupni ravni ne upošteva vseh relevantnih 
predpisov vseh zadevnih davčnih režimov, v skladu s petim 
odstavkom 207. člena Delegirane uredbe izgubo iz prvega 
odstavka 207. člena Delegirane uredbe razporedi glede na 
njene vzroke.

(2) Če razporeditev iz prejšnjega odstavka ne odraža 
vseh merodajnih predpisov vseh zadevnih davčnih režimov, 
zavarovalnica razporedi izgubo na bilančne postavke z za-
dostno ravnijo razčlenjenosti, da izpolni to zahtevo.

11. člen
(ureditve za prenos dobičkov in izgub)

(1) Kadar ima zavarovalnica sklenjene sporazume o 
prenosu dobička ali izgube na drugo zavarovalnico ali jo za-
vezujejo druge ureditve v okviru veljavne davčne zakonodaje 
v državi članici (obdavčenje skupine) ali ureditev, v okviru 
katere pride do takega prenosa ali se šteje, da do njega 
pride z nadomestitvijo izgub z dobičkom druge zavarovalnice 
po veljavnih pravilih davčne konsolidacije v državi članici 
(fiskalna skupina), zavarovalnica te sporazume ali ureditve 
upošteva pri izračunu prilagoditve zaradi zmožnosti pokriva-
nja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov.

(2) Kadar je pogodbeno dogovorjeno in verjetno, da bo 
izguba prenesena na drugo zavarovalnico, oziroma kadar 
pride do prenosa izgube ali se šteje, da do njega pride z 
nadomestitvijo izgub z dobičkom druge zavarovalnice (pre-
jemna zavarovalnica) po tem, ko zavarovalnica (prenosna 
zavarovalnica) utrpi takojšnjo izgubo iz prvega odstavka 
207. člena Delegirane uredbe, prenosna zavarovalnica pri-
pozna s tem povezano prilagoditev zaradi zmožnosti pokri-
vanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov le, če bo v 
zameno za prenos teoretičnih davčnih izgub prejela plačilo 
ali drugi prejemek.

(3) Prenosna zavarovalnica prejeto plačilo ali drug pre-
jemek pripozna le, če je mogoče prilagoditev zaradi zmo-
žnosti pokrivanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov 
pripoznati v skladu z 12. členom tega sklepa in izguba ni 
bila prenesena.

(4) Prenosna zavarovalnica prejeto plačilo ali druge 
prejemke pripozna le, če je ureditev ali sporazum pravno 
veljaven in ga prenosna zavarovalnice lahko izvrši.

(5) Če je vrednost prejetega plačila ali drugega prejem-
ka pogojena s solventnostjo, davčnim položajem prejemne 
zavarovalnice ali obstoječe davčne konsolidacije (fiskalna 
skupina) kot celote, prenosna zavarovalnica vrednotenje 
prejetega plačila ali drugih prejemkov izvede na podlagi 
zanesljive ocene vrednosti, za katero se pričakuje, da bo 
prejeta v zameno za preneseno izgubo.

(6) Prenosna zavarovalnica preveri sposobnost izpol-
nitve obveznosti prejemne zavarovalnice v primeru predpi-
sanega šoka.

(7) Prenosna zavarovalnica v pripoznanem znesku te-
oretičnih odloženih davkov upošteva vse davčne obveznosti 
za prejeto plačilo ali drug prejemek.

(8) Zavarovalnica v izračunu prilagoditve zaradi zmo-
žnosti pokrivanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov 
ne sme pripoznati prenesene izgube.

IV. PRILAGODITEV ZARADI ZMOŽNOSTI POKRIVANJA 
IZGUB Z ZMANJŠEVANJEM ODLOŽENIH DAVKOV – 

PRIPOZNANJE

12. člen
(začasna narava)

Zavarovalnica pripozna teoretične odložene terjatve 
za davke v odvisnosti od njihove začasnosti. Pripoznanje 
temelji na tem, koliko pobotanja je dovoljenega v skladu z 
zadevnimi davčnimi režimi. To lahko vključuje pobotanje s 
preteklimi davčnimi obveznostmi ali sedanjimi ali verjetnimi 
prihodnjimi davčnimi obveznostmi.

13. člen
(izogibanje dvojnemu štetju)

(1) Zavarovalnica zagotovi, da teoretičnih odloženih 
terjatev za davek, ki so posledica takojšnje izgube iz prvega 
odstavka 207. člena Delegirane uredbe, ne podpirajo enake 
odložene obveznosti za davek ali prihodnji obdavčljivi dobi-
ček, ki že podpira pripoznanje odloženih terjatev za davek za 
namene vrednotenja v bilanci stanja v sistemu Solventnost II 
v skladu s 174. členom ZZavar-1.

(2) Zavarovalnica pri pripoznanju teoretičnih odloženih 
terjatev za davek v šokirani bilanci stanja v sistemu Solven-
tnost II upošteva načela iz 15. člena Delegirane uredbe.

14. člen
(pripoznanje na podlagi prihodnjih dobičkov)

(1) Če pripoznanje teoretičnih odloženih terjatev za 
davek podpira ocena prihodnjega obdavčljivega dobička, 
zavarovalnica pripozna toliko teoretičnih odloženih terjatev 
za davek, da je verjetno, da bo po takojšnji izgubi zanje na 
voljo zadosten prihodnji obdavčljivi dobiček.

(2) Zavarovalnica za izdelavo ocene začasne narave 
teoretičnih odloženih terjatev za davek in časovne razpo-
reditve prihodnjih obdavčljivih dobičkov uporabi tehnike, ki 
omogočajo:

(a) da je ocena v skladu s tretjim odstavkom 15. člena 
Delegirane uredbe in

(b) da je v oceni upoštevana perspektiva zavarovalnice 
v obdobju po izgubi.

15. člen
(dokazovanje upravičenosti)

Zavarovalnici pri izračunu prilagoditve zaradi zmožno-
sti pokrivanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov ni 
potrebno upoštevati teoretičnih odloženih terjatev za davek, 
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če je dokazovanje njihove upravičenosti za zavarovalnico 
preveč obremenjujoče.

16. člen
(teoretične odložene obveznosti za davek)

Ne glede na četrti odstavek 207. člena Delegirane uredbe 
zavarovalnica v izračun prilagoditev zaradi zmožnosti pokriva-
nja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov vključi teoretične 
odložene obveznosti za davek, ki so posledica takojšnje izgube 
iz prvega odstavka 207. člena Delegirane uredbe.

V. PRILAGODITEV ZARADI ZMOŽNOSTI POKRIVANJA 
IZGUB Z ZMANJŠEVANJEM ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH 

REZERVACIJ IN ODLOŽENIH DAVKOV NA RAVNI 
SKUPINE – SPLOŠNE DOLOČBE

17. člen
(področje uporabe)

Če udeležena zavarovalnica, zavarovalni holding ali me-
šani finančni holding za izračun solventnosti skupine uporabi 
metodo računovodske konsolidacije iz 1. točke drugega od-
stavka 378. člena ZZavar-1 ali kombinacijo metod, uporabi 
prilagoditev zaradi zmožnosti pokrivanja izgub z zmanjševa-
njem zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov 
samo za del konsolidiranih podatkov, določenih v skladu s 
točkami (a), (b) in (c) prvega odstavka 335. člena Delegirane 
uredbe.

VI. PRILAGODITEV ZARADI ZMOŽNOSTI POKRIVANJA 
IZGUB Z ZMANJŠEVANJEM ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH 

REZERVACIJ NA RAVNI SKUPINE

18. člen
(scenariji)

Kadar se pri standardni formuli izbira med alternativnimi 
scenariji, se izbor izvede na ravni skupine. Za potrebe upošte-
vanja prilagoditve zaradi zmožnosti pokrivanja izgub z zmanj-
ševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij v podmodulih izra-
čuna za skupino se merodajne scenarije za skupino izračuna 
za vsako zavarovalnico, ki je konsolidirana v skladu s točkami 
(a), (b) in (c) prvega odstavka 335. člena Delegirane uredbe.

19. člen
(izračun neto osnovnega zahtevanega solventnostnega 

kapitala)
(1) Pri upoštevanju prilagoditve zaradi zmožnosti pokri-

vanja izgub z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezer-
vacij skupine na ravni podmodulov udeležena zavarovalnica, 
zavarovalni holding ali mešani finančni holding izračuna neto 
zahtevan solventnostni kapital skupine na ravni podmodula s 
pomočjo spodnje formule, ob upoštevanju prilagoditve zaradi 
zmožnosti pokrivanja izgub z zmanjševanjem zavarovalno- 
tehničnih rezervacij vsake zavarovalnice, ki je konsolidirana 
v skladu s točkami (a), (b) in (c) prvega odstavka 335. člena 
Delegirane uredbe, preračunane na podlagi relevantnega sce-
narija, kjer je to ustrezno:

pri čemer:

–  kjer FDBsolo predstavlja skupni 
znesek prihodnjih diskrecijskih upravičenj na ravni posamez-
ne zavarovalnice, po potrebi prilagojen za transakcije znotraj 
skupine v skladu z drugim odstavkom 339. člena Delegirane 
uredbe;

– asolo predstavlja odstotek, uporabljen pri pripravi konso-
lidiranih računovodskih izkazov;

– sta netSCRsolo
sub-module in grossSCRsolo

sub-module, določena v 
skladu s prejšnjim členom;

– grossSCRsolo in netSCRsolo predstavljata skupni re-
zultat podmodulov netSCRsolo

sub-module in grossSCRsolo
sub-module za 

vsako zavarovalnico, pri čemer se za agregiranje uporabljajo 
ustrezne korelacijske tabele standardne formule ali odobren 
notranji model.

(2) Vrednost neto osnovnega zahtevanega solventnostne-
ga kapitala (nBSCR) iz prvega odstavka 206. člena Delegirane 
uredbe je izračunana z uporabo agregacijskih tabel standardne 
formule ali z odobrenim notranjim modelom. Vrednosti priho-
dnjih diskrecijskih upravičenj iz prvega odstavka 206. člena 
Delegirane uredbe ustrezajo delu prihodnjih diskrecijskih upra-
vičenj, ki se nanaša na del konsolidiranih podatkov, določenih 
v skladu s točkami (a), (b) in (c) prvega odstavka 335. člena 
Delegirane uredbe.

20. člen
(transakcije znotraj skupine)

Če posamezna zavarovalnica prilagodi del najboljše oce-
ne zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki se nanaša na prihodnja 
diskrecijska upravičenja, za transakcije znotraj skupine, mora 

biti v skladu z drugim odstavkom 339. člena Delegirane uredbe 
skupni znesek prihodnjih diskrecijskih upravičenj na ravni sku-
pine ustrezno prilagojen.

21. člen
(zgornja meja)

Prilagoditev zaradi zmožnosti pokrivanja izgub z zmanj-
ševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij na ravni skupine 
ne sme preseči vsote prilagoditev zaradi zmožnosti pokrivanja 
izgub z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij posa-
meznih zavarovalnic, konsolidiranih v skladu s točkami (a), (b) 
in (c) prvega odstavka 335. člena Delegirane uredbe.

22. člen
(alternativni izračun)

(1) Kadar obstaja razumna raven homogenosti med pri-
hodnjimi diskrecijskimi upravičenji udeležene zavarovalnice in 
zavarovalnic, ki so v skladu s točkami (a), (b) in (c) prvega 
odstavka 335. člena Delegirane uredbe konsolidirane znotraj 
skupine, udeležena zavarovalnica, zavarovalni holding ali me-
šani finančni holding namesto izračuna iz 19. člena tega sklepa 
za izračun prilagoditve zaradi zmožnosti pokrivanja izgub z 
zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij na ravni sku-
pine uporabi naslednjo formulo:

pri čemer predstavlja:
– Adj solo

TP  prilagoditev zaradi zmožnosti pokrivanja izgub z 
zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij vsake zava-
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rovalnice, konsolidirane v skladu s točkami (a), (b) in (c) prvega 
odstavka 335. člena Delegirane uredbe;

– asolo odstotek, uporabljen pri pripravi konsolidiranih ra-
čunovodskih izkazov;

– SCR  solo zahtevani solventnostni kapital vsake zavaro-
valnice, konsolidirane v skladu s točkami (a), (b) in (c) prvega 
odstavka 335. člena Delegirane uredbe, pred prilagoditvijo 
zaradi zmožnosti pokrivanja izgub z zmanjševanjem zavaro-
valno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov;

–  sorazmerno prilagoditev zaradi učinkov 
razpršitve na ravni skupine;

– SCR  diversified zahtevani solventnostni kapital, izraču-
nan na podlagi konsolidiranih podatkov v skladu s točko 
(a) 336. člena Delegirane uredbe, pred prilagoditvijo zaradi 
zmožnosti pokrivanja izgub z zmanjševanjem zavarovalno- 
tehničnih rezervacij in odloženih davkov (v primeru upo-
rabe standardne formule je SCR  diversified = BSC  diversified + 

).

(2) Udeležena zavarovalnica, zavarovalni holding ali me-
šani finančni holding je sposoben nadzorniku skupine dokazati, 
da je v skladu s profilom poslovanja in tveganja skupine zago-
tovljena razumna raven homogenosti prihodnjih diskrecijskih 
upravičenj znotraj skupine.

VII. PRILAGODITEV ZARADI ZMOŽNOSTI POKRIVANJA 
IZGUB Z ZMANJŠEVANJEM ODLOŽENIH DAVKOV 

NA RAVNI SKUPINE

23. člen
(izračun)

Udeležena zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani 
finančni holding izračuna prilagoditev zaradi zmožnosti pokri-
vanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov po naslednji 
formuli:

VIII. KONČNA DOLOČBA

24. člen
(uveljavitev)

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

Št. 00701-21/2016-6
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EVA 2016-1611-0053

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

1048. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o poročanju upravljavca pokojninskega 
sklada, oblikovanega kot kritni sklad

Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena, 
tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15) in 2. točke prvega 
odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 
št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa 

o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, 
oblikovanega kot kritni sklad

1. člen
V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, 

oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 98/13, 29/14 
in 47/14: v nadaljnjem besedilu: Sklep) se besedilo 3. člena 
spremeni tako, da glasi:

»(1) Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, po-
roča Agenciji za zavarovalni nadzor o vrstah in sestavi naložb 
kritnega sklada na način, predpisan z Navodilom o načinu ele-
ktronskega poročanja o naložbah, ki je priloga sklepa Agencije 
za zavarovalni nadzor, ki ureja podrobnejša pravila za premo-
ženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko 
in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih 
rent in poročanje o naložbah teh kritnih skladov ter o naložbah 
pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij (v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah).

(2) Upravljavec v primeru vrste naložbe »Terjatve do 
upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti« vne-
se v stolpec (5) Vrsta naložb (CIC koda naložbe) kodo 09, v 
primeru vrste naložbe »Druge terjatve« pa vnese v stolpec (5) 
CIC kodo 00.«

2. člen
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, 

da glasi:
»(2) Pokojninska družba, kot upravljavec kritnega sklada, 

vključi podatke o vrsti in sestavi naložb iz 3. člena tega sklepa 
v poročilo iz prvega odstavka 5. člena Sklepa o naložbah, in 
sicer po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja.«

3. člen
V Navodilu za izpolnjevanje preglednice za poročanje o 

naložbah kritnega sklada v izvedene finančne instrumente, ki 
je priloga in sestavni del Sklepa, se:

pri čemer predstavlja:
– Adj solo

DT   prilagoditev zaradi zmožnosti pokrivanja izgub 
z zmanjševanjem odloženih davkov vsake zavarovalnice, kon-
solidirane v skladu s točkami (a), (b) in (c) prvega odstavka 
335. člena Delegirane uredbe;

– asolo odstotek, uporabljen pri pripravi konsolidiranih 
računovodskih izkazov;

– SCRdiversified zahtevani solventnostni kapital, izračunan na 
podlagi konsolidiranih podatkov v skladu s točko (a) 336. člena 
Delegirane uredbe, po prilagoditvi zaradi zmožnosti pokrivanja 
izgub z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in pred 
prilagoditvijo zaradi zmožnosti pokrivanja izgub z zmanjševa-
njem odloženih davkov (v primeru uporabe standardne formule 
je SCR  diversified = BSC  diversified +  + ); 

– SCRsolo zahtevani solventnostni kapital vsake zavaro-
valnice, konsolidirane v skladu s točkami (a), (b) in (c) prvega 
odstavka 335. člena Delegirane uredbe po prilagoditvi zaradi 
zmožnosti pokrivanja izgub z zmanjševanjem zavarovalno- 
tehničnih rezervacij in pred prilagoditvijo zaradi zmožnosti 
pokrivanja izgub z zmanjševanjem odloženih davkov.
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– v petem odstavku za besedno zvezo »spodnjega ši-
franta« črta besedilo »vrst izvedenih finančnih instrumentov«,

– v osmem odstavku besedilo za besedno zvezo »Vrsta 
trga.« spremeni tako, da glasi: »Vpiše se trimestna šifra vrste 
trga, in sicer kratica REG, kadar gre za organiziran trg ali več-
stranski sistem trgovanja (MTF), kot je opredeljen v zakonu, ki 
ureja trg finančnih instrumentov, kratica OTC, kadar gre za trg 
institucionalnih vlagateljev, in kratica RST, kadar gre za druge 
trge, ki se ne uvrščajo med organizirane trge, kot jih opredeljuje 
prej navedeni zakon.«,

– v dvanajstem odstavku besedilo za besedno zvezo 
»Vpiše se sektor nasprotne stranke« spremeni tako, da glasi: 
»na podlagi zadnje različice statistične klasifikacije gospodar-
skih dejavnosti v Evropski uniji (NACE – standardna klasifi-
kacija dejavnosti). Šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifi-
kacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev 2.«

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-17/2016-8
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EVA: 2016-1611-0047

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

1049. Operativno-tehnična zahteva o določitvi 
območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ)

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedi-
lo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in v 
skladu z (b) odstavkom SERA. 6005 Izvedbene uredbe Ko-
misije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi 
skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi 
z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb 
(ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) 
št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 
2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 923/2012/EU). v 
povezavi z drugim členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o 
določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb 
v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa 
(Uradni list RS, št. 17/15), izdaja direktor Javne agencije za 
civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo

O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    
  Z A H T E V O

o določitvi območij obvezne uporabe  
odzivnika (TMZ)

1. člen
(vsebina)

Ta operativno-tehnična zahteva določa območja obve-
zne uporabe odzivnika (TMZ) v zračnem prostoru Republike 
Slovenije.

2. člen
(opredelitev izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo 
enak pomen, kot so določeni v Uredbi 923/2012/EU.

3. člen
(obvezna uporaba odzivnika)

Vsi zrakoplovi, ki izvajajo lete v zračnem prostoru in ob-
močjih obvezne uporabe odzivnika, opredeljenem v 4. členu te 
operativno-tehnične zahteve, morajo biti opremljeni z odzivniki 
SSR, ki se lahko uporabljajo v načinih A in C oziroma S, in jih 
uporabljati, razen če se upoštevajo druge določbe, ki jih je za ta 
zračni prostor v skladu z (b) odstavkom SERA.6005 Oddelka 6 
Priloge Uredbe 923/2012/EU predpisal izvajalec navigacijskih 
služb zračnega prometa.

4. člen
(območja z obvezno uporabo odzivnika)

(1) Območja obvezne uporabe odzivnika, določenega v 
prejšnjem členu te operativno-tehnične zahteve, so naslednja:

– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ,
– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJPZ in
– zračni prostor razredov C in D.
(2) Območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ se 

razteza znotraj območja, določenega z mejnimi geografskimi 
koordinatami, razvidnimi iz Slike 1 in Tabele 1, vertikalni pas 
območja obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ pa se razteza 
od površine zemlje do višine 1000 čevljev nad zemljo.

Slika 1: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika 
TMZ LJLJ

Tabela 1: Mejne geografske koordinate TMZ LJLJ

geografska širina geografska dolžina

46°10'10"N 014°41'03"E

46°11'12"N 014°43'58"E

46°06'21"N 014°53'53"E

46°01'50"N 014°53'04"E

45°56'53"N 014°48'07"E

45°58'06"N 014°39'48"E

46°06'29"N 014°21'50"E

46°09'29"N 014°21'59"E

46°00'00''N 014°41'41''E

46°06'39''N 014°48'19''E

(3) Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika 
TMZ LJPZ se razteza znotraj območja, določenega z mejnimi 
geografskimi koordinatami, razvidnimi iz Slike 2 in Tabele 2, 
vertikalni pas območja obvezne uporabe radarskega odziv-
nika TMZ LJPZ pa se razteza od 5500 do 7500 čevljev nad-
morske višine.
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Slika 2: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika 
TMZ LJPZ

Tabela 2: Mejne geografske koordinate TMZ LJPZ

geografska širina geografska dolžina

45°39'08''N 013°52'43''E

45°40'22''N 013°58'10''E

45°33'56''N 014°10'15''E

45°28'13''N 014°12'15''E

vzdolž FIR meje LJUBLJANA/ZAGREB

45°31'09'' N 014°00'05''E

45°37'56''N 013°55'08''E

45°38'03''N 013°54'33''E

vzdolž FIR meje LJUBLJANA/MILANO

(4) Območja z obvezno uporabo odzivnika se objavijo v 
Zborniku letalskih informacij (AIP).

5. člen
(obvezna uporaba odzivnika SSR, ki se uporablja v načinu S)

Od 1. 1. 2017 je obvezna uporaba odzivnika SSR, ki 
se uporablja v načinu S za vse zrakoplove, ki izvajajo lete na 
nivoju letenja (FL) 245 ali višje.

6. člen
(prenehanje uporabe PTZ)

Z uveljavitvijo te operativno-tehnične zahteve se preneha 
uporabljati Plovnostno-tehnična zahteva o obvezni uporabi ra-
darskega odzivnika (transponderja) pri letenju v kontroliranem 
zračnem prostoru tipa C in D (ICAO klasifikacija zračnega 
prostora), št. 014-03 R1 PTZ, z dne 20. 3. 2003.

7. člen
(uveljavitev)

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 28. aprila 
2016.

Ljubljana, dne 5. aprila 2016

Rok Marolt l.r.
direktor

Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije

1050. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za marec 2016

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za marec 2016

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2016 v primer-
javi s prejšnjim mesecem višje za 0,7 %.

Št. 9621-47/2016/3
Ljubljana, dne 4. aprila 2016
EVA 2016-1522-0012

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BLED

1051. Zaključni račun proračuna Občine Bled 
za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 8. redni seji 
dne 15. 3. 2016 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Bled za leto 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za 

leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015 se-

stavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 

in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Bled za leto 2015.

Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015 – splo-

šni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa 

se objavita na spletni strani Občine Bled: http://obcina.bled.si.

Št. 034-1/2016-8
Bled, dne 15. marca 2016

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

BREŽICE

1052. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
razvoja obstoječe kmetije Mali vrh

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje razvoja 
obstoječe kmetije Mali vrh

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Območje obstoječe kmetije je v Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Brežice (OPN) razdeljeno v dveh enotah ureja-

nja prostora (EUP) MAV-03 in MAV-02, obe z namensko rabo 
za gradnjo enostanovanjskih hiš (SSe), kjer določeni pogoji za 
gradnjo ne omogočajo razvoja kmetije.

Pobudnik želi graditi objekt za spravilo kmetijske meha-
nizacije, kasneje tudi nov večji hlev in ležeči silos za potrebe 
razvoja obstoječe kmetije ter v prihodnosti morebiti druge spre-
mljajoče objekte.

V skladu z OPN sta v enotah MAV-02 in MAV-03 predvi-
dena različna načina urejanja, in sicer s prostorskimi izvedbe-
nimi pogoji (PIP) in občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
(OPPN). Ker je smiselno celovito načrtovanje ureditev enega 
kmetijskega gospodarstva, se v območje OPPN zajame celotno 
območje kmetije, ležeče v obeh EUP.

V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova z robnimi pogoji. 
Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne sprejme po-
seben program opremljanja za to območje.

2. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN zajema območje obstoječe kmetije na 
Malem vrhu s pripadajočimi zemljišči, in sicer parc. št. del 
322/1, del 320/1 in 320/3 k.o. Mali vrh v skupni velikosti 0,77 ha 
in zajema del EUP MAV-03 in del MAV-02.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, ob-
činskega prostorskega načrta in potreb kmetije, upoštevajoč 
smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Kot izhodi-
šče se upoštevajo splošni pogoji OPN in podrobnejši izvedbeni 
pogoji na širšem območju in na območjih, namenjenih tovrstni 
dejavnosti.

4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:

FAZA: ROKI  
(dni max):

1. Izdelava idejne zasnove območja  
in osnutka OPPN, obveznih prilog 30

2. Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO 40
3. Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega 

osnutka 15
4. Javna razgrnitev in javna obravnava 40
5. Priprava stališč do pripomb 15
6. Predstavitev na OS in odborom – 1. branje  (**)
7. Izdelava predloga 30
8. Pridobivanje mnenj 40
9. Priprava usklajenega predloga 10

10. Predstavitev na OS in odborom – sprejem (**)
11. Izdelava končnega dokumenta 14
12. Objava v uradnem listu
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov. Pri-

pravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skla-

du z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo 
OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave 
OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 6 mesecev od uvedbe 
v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in 
dinamike sej občinskega sveta.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načr-
tovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
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Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje 
Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena 
območja);

2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedi-
ščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne de-
diščine);

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami);

4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Voj-
kova c. 59, 1000 Ljubljana (obramba);

5. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
(električna energija);

6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice (področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, 
ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);

7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Ce-
sta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestne-
ga omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim 
omrežjem lokalnega pomena ter urejanja);

8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
(razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagota-
vljanje infrastrukturne opremljenosti);

9. Elektronik Kranjc d.o.o., Cesta prvih borcev 41, 
8250 Brežice (cestna razsvetljava);

10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infra-
strukturo, Območje sektorja za upravljanje cest – območje 
Novo mesto, Ljubljanska c. 36, 8000 Novo mesto (področje 
državnih in regionalnih cest);

11. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, C. bratov 
Milavcev 61, 8250 Brežice (pas varovanja gozdov);

Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
12. Krajevna skupnost Globoko, Globoko 5, 8254 Glo-

boko;
13. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 

Novo mesto, (telekomunikacije);
Odločba o CPVO:
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-

trebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti 
v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosil-
ci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 
58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice 
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh 
od prejema poziva.

6. člen
(obveznost financiranja)

Pripravljavec OPPN: Občina Brežice
Naročnik OPPN: Kostevc Igor in Sabina, Mali vrh 17, 

8254 Globoko
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani 
Občine Brežice.

Št. 3505-5/2016
Brežice, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

MIRNA PEČ

1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 
1. rebalans 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Ob-
čine Mirna Peč na 9. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o proračunu Občine Mirna Peč  
za leto 2016 – 1. rebalans 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 

(Uradni list RS, št. 94/14 in 75/15) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov Proračun

 leta 2016 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.407.889,80

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.085.488,00
70 DAVČNI PRIHODKI 1.894.787,00

700 Davki na dohodek na dobiček 1.732.350,00
703 Davki na premoženje 120.792,00
704 Domači davki na blago in storitve 41.645,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.190.701,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 174.182,00
711 Takse in pristojbine 2.400,00
712 Denarne kazni 4.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.008.019,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 254.205,80
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 12.125,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 242.080,80

73 PREJETE DONACIJE 1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.067.196,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 847.034,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 220.162,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.299.735,95
40 TEKOČI ODHODKI 846.638,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 237.454,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 36.503,00
402 Izdatki za blago in storitve 521.548,00
403 Plačila domačih obresti 41.133,00
409 Rezerve 10.000,00
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.284.598,00
410 Subvencije 169.165,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 759.971,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 73.246,00
413 Drugi tekoči domači transferi 282.216,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.149.642,95
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.149.642,95

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.857,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., 
ki niso prorač. upor. 14.133,00
432 Investic. transferi proračunskim 
uporabnikom 4.724,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 108.153,85

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 64.657,00
50 ZADOLŽEVANJE 64.657,00

500 Domače zadolževanje 64.657,00
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) 191.657,00
55 ODPLAČILA DOLGA 191.657,00

550 Odplačila domačega dolga 191.657,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –18.846,15

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –127.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) =-III. –108.153,85
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 35.912,04
«

2. člen
Prvi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se bo občina v proračunu za leto 2016 zadolžila v 
višini 64.657 EUR.«

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se 
za proračunsko leto 2016.

Št. 410-06/2014-55
Mirna Peč, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

RIBNICA

1054. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Ribnica 
(krajše: SD OPN-2)

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-IB, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-l-43/13-8, 
76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta 
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine 
Ribnica sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2)

1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN-2)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica 
sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12).

(2) V obdobju po sprejetju Občinskega prostorskega na-
črta Občine Ribnica in njegovi uveljavitvi so bile pri njegovi 
uporabi s strani strokovnih služb Občine Ribnica, Upravne 
enote Ribnica, projektantov, lastnikov zemljišč oziroma investi-
torjev in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, 
neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti 
upoštevana, tako da so bili podani predlogi in pobude za izbolj-
šanje vsebin OPN za posamezna območja. Te spremembe so 
se vodile kot SD OPN-1.

(3) Pobudo za spremembo in dopolnitev SD OPN-2 je 
podala družba Matrika ZVO d.o.o., in sicer za območje enote 
urejanja prostora KO_13, za katero je v skladu z določili ve-
ljavnega OPN predvidena priprava Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN).

(4) Pobuda za začetek priprave SD OPN-2 je utemelje-
na z razlogi, da na podlagi obstoječih prostorskih razmer ter 
veljavnih določil OPN realizacija OPPN, kot jo je s strokovno 
rešitvijo predvidel pobudnik, ni izvedljiva. Predlog za SD OPN-2 
vključuje minimalno korekcijo oziroma spremembo namenske 
rabe območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, v 
velikosti 0,5 ha.

2. člen
(Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka SD OPN-2)

(1) V obdobju po sprejemanju OPN je bil za enoto ureja-
nja EUP KO_13 (območje predvidenega OPPN) predvidena 
eksploatacija in končna sanacija peskokopa (Kot 1) izdelan 
rudarski projekt (idejni rudarski projekt), s katerim se je pred-
videla nekoliko drugačna končna sanacija brežin, ki izhaja iz 
manjšega naklona brežin in je nujna za doseganje zadovoljive 
stabilnosti območja. Posledica tega pa je, da je nujno potrebno 
območje nekoliko razširi ter urediti terase.

(2) Spremembe in dopolnitve SD OPN-2 se nanašajo le 
na izvedbeni del OPN, in sicer njegov grafični del, medtem ko 
se v celoti ohranjajo strateški tekstualni in kartografski del ter 
tudi tekstualni izvedbeni del – odlok.

3. člen
(način pridobivanja strokovnih rešitev)

Pobudnik je na Občino Ribnica vložil pobudo za spre-
membo OPN Ribnica, h kateri je priložil tudi Idejni rudarski 
projekt (Geostern d.o.o.), ki predstavljajo strokovne rešitve za 
poseg.
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4. člen
(rok za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta oziroma njegovih posameznih faz)
Priprava sprememb in dopolnitev je predvidena v skladu 

s spodaj navedenimi roki:

FAZA ROK

Objava sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev OPN 

april 2016

Osnutek sprememb in dopolnitev 
OPN 

15 delovnih dni od 
dneva uskladitve posega 
z nosilci urejanja prostora

Vloga za pridobitev prvega 
mnenja

2 delovna dneva

Pridobivanje prvih mnenj nosilcev 
urejanja prostora in odločitev o 
celoviti presoji vplivov na okolje

30 dni

Dopolnjen osnutek OPN 10 delovnih dni od vseh 
prvih mnenj in odločbe 
glede celovite presoje 
vplivov na okolje

Javna razgrnitev z javno 
obravnavo OPN 

30 dni

Izdelava stališč do pripomb in 
predlogov javnosti

5 delovnih dni od 
zaključka javne razgrnitve 
in prejema vseh pripomb

Predlog OPN 10 delovnih dni 
od potrditve stališč 
do pripomb in predlogov 
javnosti

Vloga za pridobitev drugega 
mnenja

2 delovna dneva

Pridobivanje drugih mnenj 
nosilcev urejanja prostora

30 dni

Usklajen predlog OPN za 
sprejem na Občinskem svetu

10 delovnih dni 
po pridobitvi vseh drugih 
mnenj

Oddaja končnega dokumenta 5 dni od dneva potrditve 
oziroma sprejema 
prostorskega akta

5. člen
(nosilci urejanja prostora – NUP)

(1) V postopku priprave SD OPN-2 sodelujejo naslednji 
državni NUP:

– Za področje razvoja poselitve:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat 

za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 
Ljubljana

– Za področje kmetijstva:
2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Lju-
bljana

– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Du-
najska 22, 1000

4. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana

5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, 
Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
6. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 

RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

– Za področje ohranjanja narave:
7. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 

1000 Ljubljana
– Za področje varstva kulturne dediščine:
8. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 

dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-

škim prometom in zračnega prometa:
9. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje trajnostne mobilnosti:
10. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat 

za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
11. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje energetike:
12. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat 

za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
13. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
14. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logisti-

ko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.
(2) V postopku priprave SD OPN-2 sodelujejo naslednji 

lokalni NUP:
– Za področje komunalnih odpadnih voda in odpadkov:
15. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIB-

NICA D.O.O., Goriča vas 11, 1310 Ribnica
– Za področje pitne vode:
16. HYDROVOD D.O.O., Direktorat za kmetijstvo, Lju-

bljanska cesta 38, 1330 Kočevje
– Za področje cestne infrastrukture:
17. OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
– Za področje elektro omrežja:
18. ELEKTRO LJUBLJANA D.D., DE Kočevje, Slovenska 

cesta 58, 1516 Ljubljana.
(3) V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena 

Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno 
za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

(4) V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in dr-
žavne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave 
izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.

(5) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od preje-
ma poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za 
načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora 
ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

(6) Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja 
prostora v 30 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, 
da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso 
podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ure-
ditvijo.

6. člen
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Občine Ribnica, veljati pa začne z dnem 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0001/2015-3
Ribnica, dne 30. marca 2016

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.
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ROGAŠKA SLATINA

1055. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu 
za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Sta-
tuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je župan 
Občine Rogaška Slatina dne 30. 3. 2016 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o lokacijskem načrtu za območje 
urejanja P1 v Rogaški Slatini

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolni-
tev lokacijskega načrta za območje urejanja P1 v Rogaški Sla-
tini, ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje 
urejanja P1 v Rogaški Slatini, dne 22. oktobra 2007 in objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 102/07 z dne 9. 11. 2007.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev Od-
loka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški 
Slatini, je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter 
podzakonski predpisi.

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 
61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.

Pripravljavec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 
3250 Rogaška Slatina

Pobudnik: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 
1225 Lukovica

Naročnik: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 
1225 Lukovica

Načrtovalec: Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., Te-
harska 40, 3000 Celje.

2. člen
(ocena stanja, območje obdelave in razlogi za spremembo 

in dopolnitev LN)
Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev LN
Občina Rogaška Slatina je v letu 2007 sprejela Odlok o 

lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini 
s katerim je bila takrat določena prostorska ureditev območja 
LN na v katastrski občini Negonje. Velikost OLN je bila cca 
115.872 m2.

Celotno območje LN je bilo členjeno na posamezna ob-
močja urejanja glede na namembnost, in sicer na:

– F1 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne de-
javnosti.

– F2 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno 
proizvodne dejavnosti.

– F3 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno 
poslovne dejavnosti, kjer so predvidene razširitve dejavnosti.

– F4 funkcionalna enota, kjer se obstoječa dejavnost 
betonarne ukine, poslovna dejavnost se ohrani in lahko razširi. 
Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe funkcionalne 
enote F4 in F3. Preko funkcionalne enote je mogoče podaljšati 
cesto C2 preko potoka Negonjščice do stanovanjskih hiš na 
severnem robu območja urejanja OLN.

– F5 funkcionalna enota predvidene trgovske dejavnosti.
– F6 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne de-

javnosti in nove dejavnosti tehnološkega parka.

– F7 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnolo-
škega parka, mogoča je tudi rekonstrukcija obstoječe cestne 
povezave do objektov izven območja urejanja OLN na severu.

– F8 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnolo-
škega parka.

– F9 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje, 
novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene.

– F10 funkcionalna enota obstoječe dejavnosti betonarne.
– F11 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje. 

Ob vzhodni meji območja urejanja je proti severu dovoljeno v 
eni vrsti zgraditi nove enodružinske stanovanjske objekte, ki 
so z dovozom povezani s cesto C5. Zahodna polovica funkci-
onalne enote služi kot zeleni pas med stanovanjsko gradnjo in 
obstoječo betonarno v funkcionalni enoti F10.

– C1 obstoječa državna cesta GII – 107/1276 Pod-
plat–Rogatec, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika 
za pešce in novim cestnim priključkom (cesta C4).

– C2 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo drevo-
reda, hodnika za pešce in novimi priključki. Mogoče je podalj-
šanje proti severu izven območja urejanja OLN preko funkci-
onalne enote F4 in potoka Negonjščica za potrebe dovoza do 
obstoječih stanovanjskih hiš severno od območja urejanja OLN.

– C3 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo dre-
voreda, hodnika za pešce, novimi priključki in novim mostom 
preko potoka Negonjščica.

– C4 nova cesta z novimi priključki in navezavo na držav-
no cesto GII – 107/1276 Podplat–Rogatec (C1) in rekonstruira-
no obstoječo cesto C3 ter mostom preko potoka Negonjščica.

– C5 obstoječa cesta, ki se po potrebi rekonstruira za 
zagotavljanje prometne varnosti.

– P1 območje potoka Negonjščica. Preko tega območja 
je mogoče podaljšanje ceste C2 proti severu izven območja 
urejanja OLN za potrebe dovoza do obstoječih stanovanjskih 
hiš severno od območja urejanja OLN.

– P2, P3 in P4 območje potoka Negonjščica.
Na območju funkcionalne enote F2, kjer je že izvedena 

gradnja trgovskega objekta Hofer s pripadajočo zunanjo ure-
ditvijo želi investitor (naročnik in pobudnik sprememb in dopol-
nitev) spremeniti ureditev, ki je določena z veljavnim odlokom. 
Podana je pobuda št. 01/16-H_rogaška z dne 12. 1. 2016, 
da se na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23, vse k.o. Negonje 
izvede dozidava k obstoječemu objektu v enakem rastru kot je 
to izvedeno pri obstoječem trgovskem objektu Hofer.

Iz zgoraj navedenih razlogov želi pobudnik spremeniti 
obstoječi občinski lokacijski načrt za območje urejanja P1 v 
Rogaški Slatini, funkcionalna enota F2, tako da bo ta omogočal 
dozidavo k obstoječemu objektu – Trgovini Hofer s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo.

3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev LN –  

območje funkcionalne enote F2)
Predmet sprememb je širitev (dozidava) k obstoječemu 

objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem 
trgovskem objektu Hofer na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23, 
vse k.o. Negonje. Želena širitev (podaljšanje objekta) se izvede 
na severni strani, kjer se objekt poveča za 11,34 x 26,05 m.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Rešitev prostorske ureditve se pripravi na podlagi iz-
delanih strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik oziroma 
investitor.

5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja, 
so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
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– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana

– Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije 
d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

– Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Ce-
lje, Lava 1, 3000 Celje

– OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška 
Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina

– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška 

Slatina – promet
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 

cesta 2, Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni 

trg 1, Celje
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, 

Ljubljanska cesta 13, Celje
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 
1000 Ljubljana (za CPVO).

Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim 
udeležencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po 
pooblastilu pripravljavca.

Načrtovalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev lo-
kacijskega načrta skupaj s pozivom za pridobitev smernic no-
silcem urejanja prostora. Šteje se, da nosilci urejanja prostora 
nimajo smernic, v kolikor jih ne podajo v 30 dneh od prejetja 
osnutka lokacijskega načrta.

Načrtovalec pošlje predlog sprememb in dopolnitev loka-
cijskega načrta skupaj s pozivom za pridobitev mnenj nosilcem 
urejanja prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 
30 dneh svojega mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s 
predlagano prostorsko ureditvijo.

Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi 
državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci 
javnih pooblastil, za katere se v postopku sprememb in dopol-
nitev lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo 
delovno področje.

6. člen
(postopek in terminski plan sprejemanja sprememb 

in dopolnitev LN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolni-

tev lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem 
planu:

Aktivnost Nosilec Rok oziroma 
trajanje aktivnosti

priprava in sprejem 
Sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev LN 
in objava v uradnem glasilu

občinska 
uprava, 
župan

Izvedeno *

izdelava dopolnjenega 
osnutka sprememb in 
dopolnitev LN

prostorski 
načrtovalec

2 tedna od objave 
sklepa o začetku 
priprave

pridobivanje smernic 
nosilcev urejanja prostora 
v skladu s smernicami 
nosilcev urejanja prostora 
in izdelava gradiva za javno 
razgrnitev

prostorski 
načrtovalec

30 dni

priprava dopolnjenega 
osnutka LN v skladu 
s smernicami nosilcev 
urejanja prostora in izdelava 
gradiva za javno razgrnitev

prostorski 
načrtovalec

10 dni

javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi

občinska 
uprava

objavi 
pripravljavec 
najmanj 7 dni 
pred začetkom 
javne razgrnitve

javna razgrnitev in javna 
obravnava

občinska 
uprava

javna razgrnitev 
traja 15 dni, javna 
obravnava se 
izvede v tem času

ureditev pripomb in 
predlogov iz javne razgrnitve 
in obravnave po zaključeni 
javni razgrnitvi

občinska 
uprava

3 dni po končani 
javni razgrnitvi

priprava strokovnih stališč 
do pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in 
obravnave 

prostorski 
načrtovalec

7 dni po končani 
javni razgrnitvi 
in prejemu 
pripomb

sprejem stališč do pripomb občinska 
uprava, 
župan

7 dni po uskladitvi 
stališč

izdelava predloga 
sprememb in dopolnitev LN

prostorski 
načrtovalec

1 teden 
po sprejemu 
stališč

pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora

prostorski 
načrtovalec

30 dni

izdelava usklajenega 
predloga

prostorski 
načrtovalec

10 dni

sprejem sprememb 
in dopolnitev LN

občinski 
svet

prva redna seja 
občinskega sveta

objava v uradnem glasilu občinska 
uprava

prva številka 
medobčinskega 
uradnega 
vestnika

izdelava končnih elaboratov prostorski 
načrtovalec

7 dni po objavi 
v uradnem glasilu

posredovanje elaboratov 
upravni enoti, inšpekciji

občinska 
uprava

3 dni po prejemu 
končnih 
elaboratov

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepred-
vidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko 
spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Rogaška Slatina, so 
odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.

7. člen
(obveznosti naročnika in načrtovalca)

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov, stro-
kovnih podlag in gradiv, potrebnih za izdelavo sprememb in 
dopolnitev LN, nosi naročnik.

Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim na-
črtovalcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z 
veljavno zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.

Spremembe in dopolnitve LN se izdelajo v digitalni in 
analogni obliki.

Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih na-
črtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi 
podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko 
pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.

Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti 
povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu 
digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natanč-
nost predpisanih geodetskih podatkov.



Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / 8. 4. 2016 / Stran 3649 

Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in sicer:
– teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office 

programskimi orodji,
– karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional pro-

gramskimi orodji,
– karte morajo biti ločene od legend,
– karte morajo biti orientirane proti severu,
– v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
– sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,
– meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski 

obliki v formatu .tab ali .shp ali .dwg,
– tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf 

ali .doc.
Gradiva morajo biti oddana:
– v dveh analognih kopijah za obravnave na občinskem 

svetu,
– v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in 

mnenj nosilcev urejanja prostora,
– v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno 

obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v šestih izvodih v analo-

gni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analo-
gna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.

Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravna-
vi, sejah Oddelka za okolje in prostor ter na sejah občinskega 
sveta kolikor je to potrebno – kot poročevalca.

8. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 320-0003/2016
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2016

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ROGAŠOVCI

1056. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci 
za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 31. člena Statuta 
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 
88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 
10. seji dne 31. 3. 2016 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Rogašovci za leto 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci 

za leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za 
leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvoj-

nih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrto-
vanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji 
v letu 2015.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 

2015 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podsku-
pin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

OPIS Realizacija 
2015 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 2.704.626,13
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.107.782,99
70 DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 1.869.296,21
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.778.372,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 15.829,92
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 74.858,40
706 DRUGI DAVKI 235,89
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 238.486,78
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 41.144,12
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.694,90
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 622,50
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 6.576,66
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 188.448,60
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 46.946,92
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 14.261,82
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 32.685,10
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 549.896,22
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 446.087,22
741 PREJETA SREDSTVA 

IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 103.809,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787) 0,00

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.284.009,55
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 758.721,51
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 228.705,72
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 35.671,47
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 483.038,86
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403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1.356,34
409 REZERVE 9.949,12
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.025.631,29
410 SUBVENCIJE 5.381,31
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 697.099,09
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 104.904,13
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 218.246,76
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 391.561,47
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 391.561,47
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 108.095,28
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 78.871,78
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 29.223,50
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 420.616,58
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0,00
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
440 DANA POSOJILA 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 110.000,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 110.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) 310.616,58

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –110.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –420.616,58

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2014

9009 Splošni sklad z drugo  97.769,31

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-3/2016-14
Rogašovci, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1057. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci 
za programsko obdobje 2016–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 
17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 
76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine 
Rogašovci na 10. redni seji sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Rogašovci za programsko 

obdobje 2016–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste po-
moči s posameznimi ukrepi Občine Rogašovci za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 702/2014),

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (v nadalje-
vanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva 
v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni 

podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014;

(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

(4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta;

(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili 
naravo takih proizvodov;
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(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod osta-
ne kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih 
za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo 
prodajo;

(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen 
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posre-
dniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se 
proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi 
primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za tr-
ženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to 
namenjenih prostorih;

(8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v na-
daljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je 
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo 
vlaga vloge iz naslova ukrepov kmetijske politike;

(10) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(11) "slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z 
naravnimi nesrečami," pomenijo neugodne vremenske pogoje, 
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje 
ali huda suša, ki uničijo več kot 30  % povprečne proizvodnje, 
izračunane na podlagi:

a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem pet-

letnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih 

sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki ni-

majo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokov-
no znanje ali druga intelektualna lastnina;

(14) "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z nalož-
bo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme 
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere pro-
jekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in 
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje 
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta 
ali dejavnosti;

(15) "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(16) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

(17) "standard Unije" pomeni obvezen standard, pred-
pisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči 
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti 
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, 
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna 
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

(18) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne pov-
zroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega 
gospodarstva;

(19) "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zako-
nodajo Unije;

(20) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot 
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kme-
tijskih zemljišč;

(21) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva;

(22) "investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravijo kmet 
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

(23) "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupi-
no ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene 
v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(24) "stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v she-
mi kakovosti" pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve 
v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po 
potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotav-
ljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;

(25) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na 
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;

(26) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proi-
zvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, kate-
rega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(27) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in 
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropske-
ga parlamenta in Sveta;

(28) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju 
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejav-
nosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode);

(29) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
velja za enotno podjetje.

(30) za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
a) 1 ha njivskih površin (raba GERK 1100, 1150, 1170, 

in 1610),
b) 2 ha travniških površin (raba GERK 1222, 1300 in 

1320),
c) 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, 

vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, nasadi špargljev, 
artičok in hitro rastočega panjevca, drevesnice (raba GERK 
1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212, 1221, 1230, 1240),

d) 0,1 ha rastlinjakov (raba GERK 1190, 1191 in 1192) ali
e) 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba GERK 1420).

5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko 
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije 
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in 
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:

Vrste pomoči Ukrepi
Državne pomoči 
po skupinskih izjemah 
v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

UKREP 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo (14. člen); 
UKREP 2: Pomoč za komasacijo 
kmetijskih in gozdnih zemljišč 
(15. člen, 43. člen); 
UKREP 3: Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij (28. člen);
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De minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

UKREP 4: Pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe 
v dopolnilno in nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis; 
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju 
dopolnilnih in nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja;

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

(1) Upravičenci do sredstev državnih pomoči in pomoči 
de minimis so:

1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ter v primeru 
ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, za-
sebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na 
območju občine;

2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi 
komisije (EU) št. 1407/2013, katerih kmetijsko gospodarstvo 
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na 
območju občine;

3) pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega prometa.

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljuje-
jo upravičencem na podlagi predhodno izvedenega javnega 
razpisa, objavljenega na spletni strani občine in oglasni deski 
občine, skladno s tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu se opredelijo podrobnejša merila 
in kriteriji za dodeljevanje pomoči, posamezni ukrepi in višina 
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok 
o proračunu občine za tekoče leto.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 

spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom 

začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vra-

čljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, 
potrebnega za projekt ali dejavnost ter

– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja 

pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 

7. člena tega pravilnika.

10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilni-
ku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani 
župana, odloča občinska uprava Občine Rogašovci.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo pri županu občine v roku 15 dni od 
prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izpla-
čajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati nasle-
dnjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potr-
dilo/dokazilo o plačanem računu),

– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo 
ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o 
izvedbi nadzornih ukrepov …).

12. člen
(kumulacija) 

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 

določeni od 13. do vključno 15. člena pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 
28 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to 
ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekri-
vajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje in-
tenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za za-
devno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
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II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) 
ŠT. 702/2014

13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali stan-
dardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-
kumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Repu-

blike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturi-
ranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala, ki so povezani z naložbo);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme z izjemo 

namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine in katerih naložba 
se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.

Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena 
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta 
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

– poslovni načrt ali mnenje o upravičenosti in ekonomič-
nosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna svetovalna 
služba;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo ozi-

roma za več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 3.000 EUR na upravičenca na leto.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kme-
tijskega gospodarstva oziroma od njega pooblaščena oseba.

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 

zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-

šnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …);

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju občine in katerih naložba 
se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;

– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi 
pristojna strokovna svetovalna služba, kadar je predmet podpo-
re ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

– poslovni načrt ali mnenje o upravičenosti in ekonomič-
nosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna svetovalna 
služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnika;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo ozi-

roma za več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 3.000 EUR na upravičenca na leto.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in goz-

dnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih oziroma gozdnih 
zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.
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Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 

menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, vključno s stroški 
pregleda.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega 

odstavka 6. člena tega pravilnika in imajo v zaokrožitev vključe-
na kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih 

zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne 

svetovalne službe;
– predračun oziroma ocena upravičenih stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih 

postopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kme-

tijskega gospodarstva oziroma od njega pooblaščena oseba.

15. člen
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za 

zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub 
zaradi naslednjih dejavnikov:

– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami;
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah;
– zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških 

storitev;
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo 

zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij;
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z 

zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstav-

ka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kme-

tijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da za-

varujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz 
prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s 

pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo za-
varovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje 
po nacionalni uredbi za tekoče leto;

– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije 
uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino naci-

onalnega sofinanciranja;
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela 

zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na 
podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelova-
nju z občino.

Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacional-

ni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65 % stroškov 
zavarovalne premije;

– najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se 
lahko določi z javnim razpisom.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

16. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(4) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz to-
vora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Rogašovci 
ter davčni dolžniki.

(6) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 in 10/15) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-
daciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe.

(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičen-
cu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prome-
tu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v 
obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev dr-
žave, občine ali Unije.

(8) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe 
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za 
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali raz-
likovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči 
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

(9) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost.

17. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
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za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

18. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno 
in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih go-
spodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro-
izvodov ter širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 

predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter nalož-
be v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predela-
ve in trženja kmetijskih proizvodov ter dopolnilne in nekmetijske 
dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa nove opreme in naprav za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter dopolnilne in nekmetijske 
dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno in 

nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro-
izvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti in naložbo na 
območju občine;

– imajo minimalno 1 ha primerljivih kmetijskih površin v 
občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne in nekmetijske de-

javnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

– dopolnilna in nekmetijska dejavnost se mora izvajati na 
kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;

– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s pred-
pisi s področja gradnje objektov to potrebno;

– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe ali mnenje o upra-

vičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna 
strokovna svetovalna služba;

– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uve-
ljavlja pomoč;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do 

3.000 EUR na upravičenca na leto.

19. člen
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposablja-

nje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraže-
nosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s 
področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi 
primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, pre-

davanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in 

nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede 
povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževa-
nje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno in 

nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro-
izvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine;

– imajo minimalno 1 ha primerljivih kmetijskih površin v 
občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti;
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uve-

ljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja pove-

zanega z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, 
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do 

3.000 EUR na upravičenca na leto.

20. člen
(obveznosti prejemnika pomoči de minimis in občine)
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 

sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 

je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomo-
čeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo osmega odstavka 16. člena tega pravilnika.

(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

21. člen
(nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih ob-
veznosti, spremlja in preverja občinska uprava in komisija, ki 
jo imenuje župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;
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– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke;

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

V. HRAMBA DOKUMENTACIJE

22. člen
(hramba)

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o 
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset 
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VI. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni list RS, 
št. 113/07).

24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dode-

litev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo 
uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči.

Št. 007-4/2015-41
Rogašovci, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1058. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini 
na domu za leto 2016

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07 in 57/12), 
17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci 
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) 
je Občinski svet Občine Rogašovci na 10. redni seji dne 31. 3. 
2016 sprejel

S K L E P
o določitvi cene storitve pomoči družini na domu 

za leto 2016

1. člen
Občinski svet Občine Rogašovci soglaša, da bo eko-

nomska cena storitve Pomoči družini na domu za leto 2016 
znašala 14,88 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno 
so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporab-

nika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 
12,00 EUR na efektivno uro in stroški strokovne priprave v 
zvezi s sklenitvijo dogovora, vodenja in koordiniranja nepo-
srednega izvajanja storitve v višini 2,88 EUR na efektivno 
uro.

2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev 

storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 
6,00 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 
14,88 EUR prizna Občina Rogašovci kot subvencijo v višini 
6,00 EUR za neposredno izvajanje storitve na domu uporab-
nikov in subvencijo v višini 2,88 EUR za stroške strokovne 
priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroške vodenja 
in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in jo bo 
pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju 
socialnega varstva.

3. člen
Domanii, Zavodu za dnevno varstvo starejših in pomoč na 

domu, Puconci, Puconci 79, 9201 Puconci, se bodo sredstva 
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala me-
sečno, na podlagi sklenjene pogodbe.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 122-6/2016-5
Rogašovci, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SEVNICA

1059. Razpis nadomestnih volitev dveh članov sveta 
Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo

Na podlagi 32. člena v povezavi s 114. členom Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 
83/12) Občinska volilna komisija Občine Sevnica

R A Z P I S U J E
nadomestne volitve dveh članov sveta Krajevne 

skupnosti Dolnje Brezovo

I.
Nadomestne volitve dveh članov sveta Krajevne skupno-

sti Dolnje Brezovo se opravijo v nedeljo, 29. maja 2016.

II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna 

opravila, se šteje ponedeljek, 11. april 2016.

III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 041-0001/2016
Sevnica, dne 5. aprila 2016

Anton Grilc l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Sevnica
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SLOVENJ GRADEC

1060. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12 in 111/13) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedi-
lo) ter Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena za občino Slovenj Gradec, ki jih je pripravil 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Maribor, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
15. redni seji dne 16. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena na območju Mestne občine  
Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec (v nadalje-

vanju: občina) razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena 
na območju občine Slovenj Gradec.

2. člen
Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, 

arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostnozgodovinske 
vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj v občini.

3. člen
Odlok vsebuje naslednja določila o kulturnih spomenikih, 

ki jih povzema iz strokovnih podlag zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in sicer:

– identifikacijo spomenika, ki zajema evidenčno številko 
dediščine (v nadaljevanju: EŠD), ime enote in natančno loka-
cijo,

– opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev spomenika,
– vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske, 

funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika,
– merilo, v katerem so vrisane meje območij kulturnih 

spomenikov in njihovih vplivnih območij na digitalnem in pre-
glednem katastrskem načrtu.

4. člen
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, 

grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine pred-
metov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvar-
jalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega 
razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slo-
venskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega 
zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem 
interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih 
posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi 
status spomenika lokalnega pomena.

Spomeniki so posamezni premični in nepremični pred-
meti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. 
Po svojih lastnostih so predvsem:

– arheološka najdišča so originalni kraji deponiranja 
arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega 
delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi 
strokovnimi postopki;

– stavbe so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho. 
So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, social-
nega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo 
gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stav-
be, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so 
v osnovi namenjene bogoslužju;

– parki in vrtovi so deli odprtega prostora, oblikovani 
v razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem, 
vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, 
gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne 
ureditve (ureditve javnih prostorov);

– stavbe s parki in vrtovi so enovite celote oblikovanega 
odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe 
s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom 
ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;

– spominski objekti ali kraji so grajeni ali oblikovani 
objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na 
neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove 
pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje 
zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spo-
minjanja na človeško poselitev ali dejavnost;

– drugi objekti in naprave so grajeni objekti ali večji 
predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim 
potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So 
odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega 
in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrij-
ske/gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte 
transportne infrastruktur, objekte urbane opreme, signalne ter 
merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;

– naselja in njihovi deli so prostori trajne človeške po-
selitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkci-
jami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna na-
selja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja 
poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči;

– kulturna krajina je del odrtega prostora z naravnimi 
in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, 
razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. 
Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine, pose-
ljene krajine in zgodovinske krajine.

– ostalo je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dedi-
ščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.

5. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo 

naslednje enote dediščine:

a) Arheološka najdišča
EŠD: 311
Ime enote: Gradišče – Gradišče
Lokacija: parc. št. 1575, 797/2, 798, 799/1, 799/2, 802, 

803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 812, 813, 820/10, 820/11, 820/12, 
820/13, 820/4, 820/5, zahodni del 820/6, 820/7, 820/8, 820/9, 
824 k.o. Gradišče.

Utemeljitev razglasitve: Gradišče leži severovzhodno nad 
Slovenj Gradcem in obsega približno 500 x 180 m travniško-
-gozdne in njivske površine. Izrazitih nasipov okrog vrha kope 
ni več ohranjenih, mogoče pa jih je domnevati po robovih 
obrobnih teras, ki so s kultivacijo že močno načete. Utrdbe so 
bolj vidne le še na gozdnem terenu na severni strani naselbine.

Utrjena naselbina je nosilec starejše železnodobne po-
selitve teh krajev in spada med največja slovenska gradišča.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in 
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situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo 
kraja.

EŠD: 7943
Ime enote: Legen – Arheološko območje Srednja nji-

va – Pongradi
Lokacija: parc. št.: osrednji del 1343/1, 695, osrednji delo 

696/3, 713, 714, 715/1, 715/2, 715/3 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Ledina "Srednja njiva" in ledina 

"Na Pungradu – Stari britof" predstavljata arheološki teren 
nekako na sredini 500 m dolgega hrbta grebena v višini 565 m. 
Točka je markantna pred vzponom in spustom v dolino k 
legenski planoti. Glede na zid, ki so ga odkrili pri oranju in 
najdbo kamnitega orodja, gre predvidoma za prazgodovinsko 
naselbino. Spomenik je zaradi svoje lege in vsebine širše zani-
miv. Potrebna so raziskovanja za ovrednotenje prazgodovinske 
poselitve tega prostora.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske 
površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega v procesu znanstvenega pro-
učevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane 
vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega 
interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in 
situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo 
kraja.

EŠD: 27870
Ime enote: Mislinjska Dobrava – Arheološko območje 

Dobravski grad
Lokacija: parc. št.: 1044/5, 1045/2, 1045/23, 1046/1, 

1046/2, južni del 1047/1, 1048, 1049/1, 1050, 1051, 1058/1, 
1058/2, 1060/1 k.o. Dobrava.

Utemeljitev razglasitve: Na platoju Mislinjske Dobrave, 
južno od letališke steze (Aerodrom Slovenj Gradec) in ne-
posredno ob graščini Hartenstein leži ograjena naselbina 
oziroma utrdba. Stavbe so na severni strani naslonjene na 
ogrado, na južni strani pa se na zunanji strani ograde kaže 
stolp. Na vzhodni strani utrdbe se v smeri gozda vidijo ostanki 
rimske ceste.

Glede na zračne posnetke in najdbe iz ekstenzivnih pre-
gledov na tem območju, sklepamo na dolgotrajnejšo poselitev 
v prazgodovinskem in rimskem obdobju. Za natančno ovredno-
tenje in zaščito so potrebne sistematične raziskave.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske 
površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega v procesu znanstvenega pro-
učevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane 
vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega 
interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in 
situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo 
kraja.

EŠD: 7954
Ime enote: Mislinjska Dobrava – Rimska cesta Celeča 

– Virunum
Lokacija: parc. št.: 23/1, 24, 25/2, 25/3, 27/1, 27/3, 

28/2, 30/1, 30/2, 30/4, 30/6, 32/2, 33/1, 33/2, 346/2, 553/2, 
553/3, 553/4, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 556/4, 573/1, 579/1, 
581, 585/1, 585/2, 586, 715, 716/1, 1045/2, 1046/2, 1047/1, 
1047/3, 1049/1, 1050, 1054/1, 1054/3, 1054/5, 1058/2, 1067/1, 
1067/5, 1067/8, 1067/16, 1067/17, 1067/21, 1067/23, 1067/31, 
1067/41, 1067/59, 1069, 1074/2, 1074/11, 1098/1, 1098/13 vse 
del k.o. Dobrava.

parc. št.: 577, 600, 728, 2869 k.o. Podgorje.
parc. št.: 60, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 66/1, 66/7, 88/2, 88/7, 

88/11, 88/19, 88/23, 88/25, 88/26, 225/1, 225/3, 278/1, 279, 
280, 282, 292/2, 294, 296, 297/1, 298/1, 300/2, 828/1, 828/4, 
832/4, 833, 836/1 vse del k.o. Sele.

parc. št.: *80/1, 222/3, 222/6, 226/21, 242/2, 242/5, 242/6, 
242/10, 242/11, 243/2, 246/5, 246/10, 339, 342, 343, 346/1, 
346/4, 346/10, 347, 350, 351, 352, 358, 359/1, 361, 365/1, 
365/4, 368/1, 369, 387/6, 388/1, 388/3, 388/4, 894, 941/1, 
947/1, 951, 952/1, 952/2, 952/3, 960/1, 960/2, 960/3, 961/1, 
965, 967/2, 968, 989, 992/1, 992/3, 993, 996, 1058, 1060/4, 
1060/6, 1062, 1063, 1079, 1080, 1084/1, 1085/1, 1087, 1276/2, 
1294/3, 1294/4, 1296, 1310/1, 1313/2, 1314/1, 1318/1, 1321/2, 
1342/2, 1357, 1374/1, 1374/2, 1392, 2213/8 vse del k.o. Stari 
trg.

parc. št.: 1004, 1014/1, 1016, 1024, 1025, 1044, 1048/1, 
1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/2, 1058, 1060, 1061, 1071/1, 
1072, 1101/11, 1101/12, 1101/14, 1101/16, 1101/20, 1101/21, 
1124/1, 1124/2, 1125 vse del k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu.

parc. št.: 226, 227/1, 227/2, 227/3, 229/1, 273/3, 276/1, 
277, 282/3, 282/4, 282/30, 282/36, 290/2, 291/1, 292/2, 294, 
295, 297/1, 1322, 1324/1, 1324/3, 1324/4, 1324/5, 1325, 
1329/1, 1343/1, 1343/2, 1345, 1346/1, 1346/2, 1347, 1352, 
1356/1, 1401/2, 1401/3, 1401/4, 1403/1, 1403/2, 1403/5, 
1403/7, 1403/9, 1404/1, 1404/3, 1405, 1406, 1407, 1408, 
1418/1, 1418/2, 1418/5, 1419, 1420/1, 1606/3, 1606/15, 
1607/5, 1607/9, 1607/10, 1628, 1629, 1631, 1632, 1639/2, 
1654/1, 1658 vse del k.o. Vrhe.

Utemeljitev razglasitve: Delno ohranjena trasa rimske 
ceste Celeia – Virunum, katere sestop v rimski Colatio še ni 
preverjen (možni sta dve varianti). Ponekod je še vidna kot 
pobočni usek širine 5–6 m ali pa kot nasip enake širine.

Spomenik je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko 
zanimiv.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske 
površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev – priporočljiva je ekološka kmetij-
ska pridelava;

– v zemljišča se posega v procesu znanstvenega pro-
učevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane 
vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega 
interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7948
Ime enote: Pameče – Utrdba
Lokacija: parc. št.: 923/1 k.o. Pameče.
Utemeljitev razglasitve: Utrdba, ki jo je prvi opisal 

W. Schmid (Zh VS – 18, 1922, 42), leži na 455 m visokem 
obronku Pohorja, severno nad vasjo. Umetno zravnana kopa 
velikosti 16 x 7 m leži v gozdu in je od podaljška grebena proti 
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jugu oddeljena s plitvim jarkom in nasipom, medtem ko druge 
strani varujejo strma pobočja.

Utrdba predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, is-
točasno pa je tudi pomemben krajinski element. Točna časovna 
pripadnost še ni opredeljena, zanjo bi bile potrebne arheološke 
raziskave.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7955
Ime enote: Podgorje – Utrdba
Lokacija: parc. št.: 875 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Jugovzhodno od domačije Kren-

ker v Preseku se nahaja na ravnici gozdne planote okop pra-
vokotne oblike. Okop sestavlja nasut zemeljski nasip, ki obdaja 
24 x 30 m veliko notranjo ravnico, brez sledov kakršnekoli 
arhitekture. Nasip je deloma že deformiran, višine do 2 m in ima 
na severni strani useku podoben vhod, širina pri dnu je 1,5 m.

Utrdba predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, 
istočasno pa je tudi pomemben krajinski element. Za točno 
časovno opredelitev bi bile potrebne arheološke raziskave.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in 
situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo 
kraja.

EŠD: 7949
Ime enote: Raduše – Prazgodovinsko gradišče
Lokacija: parc. št.: 2545/1 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Na grebenu severno od potoka 

Radušnice (kota 521), nad kmetijo Hrastnik, leži še neraziska-
no prazgodovinsko gradišče. Utrjeno je z zemeljskim nasipom 
in jarkom, spomeniške sestavine so še dobro ohranjene. Če-
prav so bili na vrhu in na policah najdeni redki latenski odlomki 
keramičnih posod, na pobočju pa temelji hiše z ognjiščem na 
prostem (W. Schmid, MPK 2, 1924, 381 ss), je točna časovna 
pripadnost še dvomljiva. Pomen gradišča na tem področju bi 
lahko pojasnili le z arheološko raziskavo.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7950
Ime enote: Raduše – Utrdba
Lokacija: parc. št.: 2267/1 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: V Zatiški kotlini ob Radušnici, 

vzhodno od Penškove domačije, leži z jarkom in nasipom 
obdana kopa ovalne oblike z vrhnjo umetno zravnano ravnico 
velikosti 28 x 17 m. Nasip na najnižji jugovzhodni trasi manjka, 
sicer pa je dobro ohranjen 1–2,5 m visok z izrazitim 1,5–2 m 
širokim hrbtom. Z izkopavanji leta 1978 smo ugotovili masivne 
zidane temelje utrdbe, drobne najdbe pa jo uvrščajo na konec 
15. in 1. polovico 16. stoletja.

Spomenik je kot člen v sklopu fortifikacij proti turškim vpa-
dom na Koroško širše zanimiv, obenem pa je tudi pomemben 
krajinski element.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov in brez širjenja izkopov peska znotraj utrdbe;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 10319
Ime enote: Slovenj Gradec – Gomilno grobišče pod 

Gradiščem
Lokacija: parc. št.: vzhodni del 100/1, 100/2, 1040/10, 

1040/28, južni del 1040/29, 1040/30, 1040/33, 1040/34, za-
hodni del, 1041/2, 114/21, severovzhodni del 114/22, 114/23, 
118/13, 123/58, 123/60, jugozahodni del 53/4, 53/5, zahodni del 
61, 62/1, 62/2, 66, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 70, 71/3, 72/3, 
72/4, 72/5, 72/6, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 74/1, 74/3, 74/4, 75/34, 
75/36, 76/1, 76/2, 77/10, 77/11, 77/12, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 
77/9, 85, 86/1, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 92/5, 92/6, 
94, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2 k.o. Slovenj Gradec;

parc. št.: 158/28, 158/29, 158/30, 158/39, 158/40, 158/42, 
158/75, 158/76, 158/78, 158/79, 158/80, 158/81, 158/82, 
158/83, 158/85, 158/87, 158/89, 158/91 k.o. Legen.

Utemeljitev razglasitve: Obsežno grobišče leži 500 m 
vstran od pripadajoče naselbine na Gradišču ob vhodnem 
robu legenske terase v Florjanovem gozdu in deloma izven 
njega. Sedanja vidna velikost grobišča znaša 220 x 130 m, 
vendar se je prvotno raztezala še na ravnici med Legensko- 
Pohorsko in Zidanškovo ulico. Skupno je ugotovljivih še 
78 gomil, delno so že prekopane ali načete, vsaj 14 jih je še 
v celoti ohranjenih na severnem delu grobišča. Velikost gomil 
se giblje v razponu od 4,0 x 0,2 m do 20 x 2 m, pri čemer so 
najštevilnejše tiste s premerom 5–7 m, redkejše pa nad 10 m. 
Gomile so večinoma nizke, saj jih je več kot polovica le 0,2–
0,3 m visokih, tretjina ima višino med 0,4 in 0,6 m, posamične 
pa segajo tudi od 0,8 do 2,0 m visoko. Dosedanje najdbe so 
v celoti objavljene, deponirane so v graškem muzeju, nekaj 
jih je v Sokličevi zbirki in v Koroškem pokrajinskem muzeju v 
Slovenj Gradcu.
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Gomile so z individualnim žganim pokopom značilen 
predstavnik slovenskih podravskih grobišč, ki se na vzhodu 
vežejo s severno hrvaško halštatsko skupino tipa »Wies« na 
avstrijskem področju v enotno vzhodnoalpsko kulturno skupino 
tipa »Wies – Martijanec«. Časovno ga omejujemo med sredino 
8. stoletja (kar sovpada nekako s časom nastanka naselbine 
na Gradišču) in med koncem 7. stoletja pr.n.št. (Ha B3/Ha C1 
vzhodnoalpskega prostora in razvito HaC stopnjo v smislu 
srednjeevropske kronologije).

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7942
Ime enote: Slovenj Gradec – Prazgodovinska nasel-

bina Tičnica
Lokacija: parc. št.: 126 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Na gozdni jasi z ledinskim ime-

nom "Na tičnici", ki je sedaj spremenjena v njivo in travnik, 
so bili najdeni sledovi naselbine s kulturno plastjo iz pozno 
neolitskega obdobja.

Naselbina predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi. 
Potrebne bi bile arheološke raziskave tako za natančno časov-
no ovrednotenje, kot za samo zaščito, ker se z oranjem močno 
uničuje kulturna plast.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 693
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko 

najdišče Colatio
Lokacija: parc. št.: 1289/4, 1289/5, južni del 1290/1, 

1294/1, 1294/2, južni del 1294/4, 1310/1, 1310/3, južni del 
1310/4, 1310/5, severozahodni del 1312/1, 1312/2, 1342/6, 
1371/1, 1371/2, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/4, 1392, 188/1, 
188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 190/23, 190/27, 190/3, 
191/1, 191/16, 191/21, 191/4, 192/1, 192/10, 192/11, 192/12, 
192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/17, 192/18, 192/2, 192/3, 
192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 194/1, 194/2, 
196/1, 196/3, 196/4, 196/5, 197/1, 197/5, 197/6,, 197/7, 197/8, 
vzhodni del 198/1, 198/2, 201/1, 201/2, 213/1, 213/3, 213/4, 
214/1, 214/10, 214/13, 214/16, 214/17, 214/18, 214/19, 214/20, 

214/21, 214/22, 214/23, 214/7, 214/9, 215/1, 215/10, 215/11, 
215/12, 215/13, 215/14, 215/17, 215/18, 215/19, 215/2, 215/20, 
215/22, 215/23, 215/24, 215/25, 215/26, 215/27, 215/28, 
215/29, 215/5, 215/6, 215/7, 216/1, 216/2, 216/3, 218/1, 
218/2, 219/1, 219/2, 219/4, 221/1, 222/1, 222/3, 222/5, 222/6, 
222/7, 222/8, 223/10, 223/11, 223/12, 223/5, 223/7, 223/8, 
223/9, 226/10 226/11, 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/16, 
226/19, 226/20, 226/21, 226/22, 226/23, 226/24, 226/5, 226/7, 
226/9, 236/2, 241, 242/11, 53/3, 55/2, jugovzhodni del 55/3, 
55/8, 57/1, 57/2, 57/5, jugovzhodni del 58/3, 937/1, 937/2, 
937/3, 941/1, 941/3, 941/4, 942/1, 942/3, 942/4, 942/5, 946/10, 
946/12, 946/15, 946/2, 946/22, 946/23, 946/24, 946/25, 946/33, 
946/35, 946/38, 946/39, 946/4, 946/40, 946/41, 946/42, 946/43, 
946/45, 946/47, 946/7, 946/9 947/1, 947/2, 947/3, južni del 
952/1 k.o. Stari trg.

parc. št.: severozahodni del 917, 918/1, 918/2, 919/1, 
919/2, 920, 921/1, 921/2, 922, 923/1, 923/2, zahodni del 924/1, 
severozahodni del 924/2 l, 925/1 k.o. Slovenj Gradec.

Utemeljitev razglasitve: Teren rimske naselbine in poštne 
postaje Colatio se razteza na ravninskem predelu ob vznožju 
grajskega griča ob cesti Celeia – Virunum na Gosposvetskem 
polju. Doslej so bili raziskani ostanki Jupitrovega templja, nekaj 
temeljev stanovanjskih in gospodarskih poslopij z vsaj tremi 
gradbenimi fazami. Spomenik je zaradi svoje izpovednosti 
evropsko zanimiv in sodi med redke ohranjene in delno raz-
iskane rimske poštne postaje v razponu od 1. do 1. polovice 
5. stol. n.št. Najdbe iz starih izkopavanj hrani muzej Joanneum 
v Gradcu in so že strokovno objavljene. Za podrobnejšo kro-
nološko razčlenitev bi bile potrebne sistematične raziskave 
stavbnih elementov in kulturne plasti. Naselbini pripadajoče 
grobišče leži južno od Starega trga na rahlo padajočem terenu 
proti Suhadolnici. Delno je bilo raziskano v letih 1909–1912, 
nato pa še leta 1977 in 1978 na dveh ločenih kompleksih. V le-
tih 2004/2005 in 2006/2007 se je z novimi raziskavami povečal 
obseg raziskanega dela grobišča, ki je bilo v uporabi vsaj še v 
4. stol. n.št. Del grobišča je prezentiran in situ kot "Arheološki 
park Colatio". Kljub nekaterim pomanjkljivostim v dokumentaciji 
starih izkopavanj je najdišče nazorno razkrilo zelo pestro podo-
bo grobne arhitekture tega dela antičnega Norika. Poseben do-
prinos vidimo tudi v kronološki pestrosti grobnega inventarja s 
poudarkom na končnem obdobju 1. stol. in prvi polovici 2. stol. 
n.št. Na jugovzhodnem delu so ohranjeni še naselbinski ostanki 
iz kasne antike in trasa rimske ceste.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7945
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko 

najdišče Grajski hrib
Lokacija: parc. št: 1273/11, 1273/12, južni del 1273/8, 

jugovzhodni del 1298, južni del 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 
148/3, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151 k.o. Stari trg.

Utemeljitev razglasitve: Na vrhu grajskega hriba leži teren 
z ostanki verjetno prazgodovinskega gradišča, ki zaradi nerazi-
skanosti še ni končno datirano. Na pobočju hriba proti Staremu 
trgu so bili odkriti temelji prazgodovinskih objektov.
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Terenska dokumentacija in najdbe so zelo pomanjkljive, 
tako da bi bile za zadovoljivo kronološko ovrednotenje potrebne 
arheološke raziskave.

Najdišče spada v starotrški arheološki kompleks z evrop-
skim pomenom in vsebuje ključne podatke za interpretacijo 
prazgodovinskih bivališč.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7944
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko 

najdišče Puščava
Lokacija: parc. št.: južni del 114/1, 124, severni del 1273/8, 

131, 132, 133, severni del 146/1 k.o. Stari trg.
Utemeljitev razglasitve: Na položnem grebenu Puščava 

leži prazgodovinsko gradišče, ki predstavlja mlajši pandan 
legenskemu gradišču. Prostor so v kasni antiki in v zgodnjem 
srednjem veku izrabili za grobišče, ki je bilo večinoma razi-
skano pred prvo svetovno vojno. Najdbe hrani Joanneum v 
Gradcu. Grobišče uvrščamo v belobrdsko kulturno skupino 
10. in 11. stol. n.št. in spada med vodilna na območju seve-
rovzhodne Slovenije.

Spomenik je v svoji kompleksnosti evropsko zanimiv, 
istočasno pa je v sedanji obliki pomemben krajinski element.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in 
situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo 
kraja.

EŠD: 7946
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Gradišče 

Šance
Lokacija: parc. št.: 997/1 k.o. Stari trg.
Utemeljitev razglasitve: Jugovzhodno od gradu, na za-

hodnem delu grebena, leži na vzvišeni legi gradišče z ostanki 
obrambnih nasipov. Časovna pripadnost še ni točno opredelje-
na, po analogijah bi smeli sklepati na prazgodovinsko obdobje. 
Gradišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7951
Ime enote: Šmartno pri Slovenj Gradcu – Rimskodob-

ni vodovod
Lokacija: parc. št.: 861/1, 861/18, 861/20, 861/31, 861/35, 

861/6 k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Utemeljitev razglasitve: Pri zemeljskih delih je bil ugoto-

vljen kamnit kanal, ki verjetno predstavlja del rimskega vodo-
voda za Colatio.

Spomenik je zaradi proučitve starotrškega arheološkega 
kompleksa širše zanimiv. Potrebne bi bile arheološke raziska-
ve za ugotavljanje bistvenih elementov v zidavi, smeri in točni 
časovni pripadnosti.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske 
površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega v procesu znanstvenega pro-
učevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane 
vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega 
interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in 
situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo 
kraja.

EŠD: 29596
Ime enote: Pameče – Arheološko najdišče Pameče
Lokacija: parc. št.: 1335/1, 1335/2, 1336, 1376/1, 176/2, 

1377, 1378, 1391, 1392, jugozahodni del 1393, 1394 k.o. 
Pameče.

Utemeljitev razglasitve: Tekom sprememb in v okviru ob-
činskega prostorskega načrta je bilo leta 2011 odkrito in leta 
2013 potrjeno novo arheološko najdišče s prazgodovinskimi 
in rimskodobnimi ostalinami. Prazgodovinske najdbe so bile 
zelo skromne, rimske pa razmeroma številne in na južnem ter 
jugovzhodnem delu ohranjene celo v naselbinski kulturi plasti. 
Za natančno določitev narave in obsega rimskodobne poselitve 
bi bile potrebne nadaljnje arheološke raziskave.

Najdišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in 
je pomembno zaradi proučevanja prazgodovinske in rimsko-
dobne poselitve območja.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, predvsem 
na južnem ter jugovzhodnem delu brez novih gradbenih pose-
gov, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem 
in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
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če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« 
in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD: 7947
Ime enote: Vrhe – Utrdba Apaško gradišče
Lokacija: parc. št.: 170 k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Utrdba leži nad kmetijo »Apač-

nik«, na ozkem gozdnem grebenu, južno od zaselka s cerkvijo 
sv. Miklavža. Kopa ovalne oblike z okroglo ravnico s premerom 
5 m v južnem delu je na obeh straneh obdana s prečnima na-
sipoma in jarkoma, medtem ko podolžni stranici varuje strmo 
pobočje. Zaradi neraziskanosti točna časovna pripadnost še 
ni dokazana.

Utrdba je značilnost pokrajine in predstavlja arheološki 
terenski spomenik v prvotni legi.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru 

kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje;

– zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, brez novih 
gradbenih posegov, kmetijske površine se obdelujejo s čim 
plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;

– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu 
znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, 
če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objek-
tov javnega interesa;

– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno za-
ščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva 
in njegovo obdelavo;

– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor 
kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in 
situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo 
kraja.

b) Stavbe
EŠD: 3420
Ime enote: Brda – Cerkev sv. Andreja
Lokacija: parc. št.: *36, 236/1, 294/2, 1122/3 k.o. Brda.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev stoji na krajinsko po-

membnem področju na pobočju Pohorja nad Mislinjsko dolino 
in se prvič omenja leta 1494.

Njeno zasnovo sestavljajo pravokotna ladja, tristrano za-
ključeni prezbiterij in zakristija na severni strani. Zunanjščina 
cerkve ni posebej okrašena, fasade so gladke, členjene s 
šilastimi okni, ki so deloma barokizirana, deloma zazidana. 
Severna stran ladje je popolnoma brez odprtin. Streha je krita 
z opečno kritino. Nad fasado se dviga kvadratni strešni stolp 
iz leta 1877, obit s pločevino. Oba portala sta poznogotska, s 
paličastim profilom. V notranjosti ima ladja raven ometan strop, 
prezbiterij je križno-rebrasto obokan. Slavolok je široko odprt, 
šilastoločen z živim robom. Na glavnem oltarju je upodobljen 
sv. Andrej med sv. Antonom Puščavnikom in sv. Florijanom 
ter sv. Petrom in sv. Pavlom. V atiki se nahaja kip Marijinega 
kronanja, antependij pa krasi slika sv. Andreja, ki jo nosita 
dva angela. Desni stranski oltar sv. Lovrenca in prižnica sta 
neogotska.

Cerkev sv. Andreja predstavlja kvaliteten primerek pozno-
gotske sakralne arhitekture s konca 15. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: *37, 236/2, 
236/3, 292/1, 292/2, 293, 294/1, 295, severni del 300/1, 300/4, 
severozahodni del 1115/1, 1118, 1120/3, 1120/4, 1122/4, 
1122/5, južni del 1317/25, 1317/26, 1317/28 k.o. Brda.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

EŠD: 3421
Ime enote: Brda – Cerkev sv. Marije Magdalene
Lokacija: parc. št.: *46 k.o. Brda.
Utemeljitev razglasitve: Na obronkih Pohorja ležeča cer-

kev se prvič omenja leta 1524, njeni začetki pa segajo v čas 
okoli leta 1300.

Sestoji iz pravokotne ladje, prav tako pravokotnega, toda 
nekoliko ožjega prezbiterija ter zakristije na južni strani. Nad 
opečnato streho se dviga s pločevino obit šestkotni stolpič. 
Fasade so gladke, brez podstrešnega venca. Južno stran ladje 
in prezbiterija členita šilasto gotsko okno ter okno iz 17. stoletja. 
Manjše zgodnjegotsko okno s trilistom je prisotno tudi v osi 
prezbiterija. Ostale odprtine so novejše, pravokotne, z izjemo 
obeh polkrožnih portalov. Glavni portal je iz 16. stoletja. Ladja 
in prezbiterij sta ločena s šilastim slavolokom. Oba imata rav-
ne stropove. Tla prekrivajo kamnite plošče nepravilnih oblik. 
Notranjost krasi glavni oltar s kipom sv. Marije Magdalene iz 
okrog leta 1725. Levo od nje sta sv. Barbara in sv. Peter, desno 
sv. Frančiška Rimska in sv. Alojzij. V atiki se nahaja slika lurške 
Marije. Oltar je bil obnovljen leta 1896 (zapis na tabernaklju). 
Stranska oltarja sta zgodnjebaročna, iz let med 1670–1680, in 
sodita v vrsto zlatih oltarjev z enojnimi stebri, hrustančastimi kri-
li in zalomljenimi čeli. V desnem se nahaja plastika sv. Henrika, 
v levem plastika Janeza Evangelista. Tabernakelj je iz druge 
polovice 19. stoletja.

Cerkev sv. Marije Magdalene predstavlja preprosto, ven-
dar kvalitetno in krajinsko pomembno arhitekturo iz časa kmalu 
po letu 1300.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, ga-
baritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;
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– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: severni del 
*44, vzhodni del 1244, severni del 1246, 1248, 1250, 1251, se-
verovzhodni del 1261/1, vzhodni del 1263, severni del 1346/1, 
1346/2 k.o. Brda.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

EŠD: 3424
Ime enote: Golavabuka – Cerkev sv. Filipa in Jakoba
Lokacija: parc. št.: *52 k.o. Golavabuka.
Utemeljitev razglasitve: V osnovi romanska cerkev s kon-

ca 13. stoletja se nahaja na vrhu razglednega hriba, ki se dviga 
strmo nad Tomaško vasjo. Cerkev se prvič omenja leta 1431, 
kasneje je bila gotizirana. Sestavljajo jo pravokotna ladja, prav 
tako pravokoten, toda nekoliko nižji in ožji prezbiterij ter zvonik 
z zakristijo na severni strani. Južno fasado členijo poleg treh 
gotskih oken (eno na prezbiteriju) še tri zazidane zgodnjegot-
ske odprtine in kamniti portal pravokotne oblike. Na severni 
strani je prisotno le eno gotsko okno. Kamniti glavni portal na 
zahodni fasadi ima zašiljeno ločno obliko. Ladjo in prezbiterij 
prekriva dvokapna pločevinasta streha v obliki zareznika. Tudi 
osmerokotna korenasta streha zvonika je prekrita s pločevino. 
V notranjosti ima ladja raven ometan strop, prezbiterij pa šilasti 
vzdolžni obok iz 14. stoletja. Ločuje ju šilastoločna slavoločna 
odprtina. Od opreme velja omeniti vse tri oltarje. Glavni oltar 
tabernakeljskega tipa s kipoma sv. Filipa in sv. Jakoba ob križu 
izvira iz 19. stoletja. Stranska oltarja, opremljena s slikama 
sv. Uršule in sv. Vida, sta iz leta 1876.

Cerkev sv. Filipa in Jakoba z odlično krajinsko lego pred-
stavlja kvalitetno romarsko arhitekturo s konca 13. stoletja, 
katero so kasneje gotizirali.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, ga-
baritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 452/1, 
451/2, 454 k.o. Golavabuka.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

EŠD: 8027
Ime enote: Golavabuka – Črnivnikova preužitkarska 

hiša
Hišna številka: Golavabuka 8
Lokacija: parc. št.: *104, 390/1, severni del 398/4, osrednji 

del 751/2 l k.o. Golavabuka.
Utemeljitev razglasitve: Na domačiji se je med drugimi 

kmečkimi stavbami v avtentični obliki ohranila vrhkletna sta-

novanjska hiša, zgrajena v začetku 20. stoletja za preužitek 
starih staršev. Hiša je zidana, izrazito podolžnega tlorisa, saj 
se pod skupno streho v nadaljevanju nahaja še manjši gospo-
darski del. Streha je simetrična dvokapnica, krita z domače 
izdelano betonsko opeko iz istega obdobja. Fasado oblikujejo 
šivani robovi, enostavne okenske obrobe ter gladek, konkavni 
podstrešni zidec. Ohranjeno je originalno stavno pohištvo ter 
izvirna notranjščina, s tradicionalnim tlorisom in nekaj prvotne 
bivalne opreme.

Stavba je ambicioznejši primer preužitkarske arhitekture 
na podeželju ter izjemen dokument načina življenja na kmetih.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 161
Ime enote: Gradišče – Graščina
Lokacija: parc. št.: 803/4, severni del 803/6, osrednji del 

803/7, 820/10, 820/11, 820/13, severni del 820/7, 820/8, 820/9 
k.o. Gradišče.

Utemeljitev razglasitve: Graščina Gradišče se nahaja na 
istoimenskem kopastem griču nad Slovenj Gradcem. Pravo-
kotno zasnovo enonadstropne stavbe tvori izstopajoči osrednji 
objekt z balkonom in nekoliko zamaknjena stranska trakta na 
vzhodu in zahodu, ki zaokrožajo s kamnitim obzidjem obdano 
začelno dvorišče. Nadstropji sta povezani s stopniščnim pri-
zidkom. Pritlični prostori so obokani, v nadstropju se pojavljajo 
večinoma leseni tramovni stropovi.

Graščina z ohranjeno renesančno zasnovo je bila zgra-
jena okoli leta 1595. Najverjetneje jo je pozidal Wolf Žiga pl. 
Gaisruck, ki je leta 1585 kupil slovenjgraško gospoščino, katero 
je kasneje upravljal z Gradišča. Za njim so se izmenjali številni 
lastniki. Leta 1820 je graščina prešla v kmečke roke. Zadnje 
večje prezidave je doživela v 19. stoletju. Leta 1888 so stavbo 
temeljito prezidali in odstranili nekdaj prisotne vogalne stolpiče. 
Kdo so bili naročniki načrta za prezidavo, žal ni znano.

Kljub prezidavam predstavlja dvorec izjemno kakovostno 
stavbo na dominantni legi. Njena ohranjena renesančna zasno-
va z obzidanim dvoriščem je edinstvena v tem prostoru.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infra-
strukture in reklam;
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– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: Neposredno ob gra-
ščini se nahaja tudi prazgodovinsko gradišče (Gradišče – Gra-
dišče, EŠD 311), ki je nosilec starejše železnodobne poselitve 
teh krajev. Njegove utrdbe so jasno vidne le še na gozdnem 
terenu severno od naselbine.

parc. št. 1575, 797/2, 798, 799/1, 799/2, 802, 803/5, južni 
del 803/6, obodni del 803/7, 812, 813, 820/10, 820/11, 820/12, 
820/13, 820/4, 820/5, južni del 820/6, južni del 820/7, 824 k.o. 
Gradišče.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3026
Ime enote: Gmajna – Cerkev sv. Jedrti
Lokacija: parc. št.: 1007/3, 1007/4 k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Enovito zidana srednjeveška 

cerkvica sv. Jedrti se nahaja na najvišji točki istoimenskega 
zaselka Bukovske vasi, južno od regionalne ceste Dravograd– 
Slovenj Gradec. Preprosta, ravnostropana enoladijska cerkev 
z ožjim, dvopolnim, triosminsko zaključenim prezbiterijem je 
zgodnjegotska, z odmevi romanike, datiramo jo v zadnjo če-
trtino 13. stoletja.

Prezbiterij na zunanjščini opirajo enkrat stopnjevani opor-
niki, oporniki ob ladji pa so novejši. V cerkev vodita dva vhoda, 
glavni v ladjo iz zahodne, stranski v prezbiterij pa z južne strani. 
Iznad glavnega portala se dviguje zvonik. Ob obnovi cerkve 
leta 1988 je bila nameščena eternitna kritina sive barve, ki je 
nadomestila cementno opeko iz leta 1946. Zunanjščino prezbi-
terija ob stenah in opornikih obteka pristrešen talni zidec, ki se 
ponovi v zgornjem delu. Zahodni, šilstoločno zaključen portal 
je žlebasto profiliran, spodaj se lijakasto izteka. Polkrožni lok, 
ki ga obdaja, pa je domnevno rezultat kasnejših predelav. Južni 
portal je pravokoten z ravno preklado in močno obrezo, ki jo 
podpirata blazinasto paličasto profilirani konzoli, na vrhu pa ga 
zaključuje stilizirana lilija. Ohranjene so avtentične vratnice s 
primarnim okovjem in mehanizmom ključavnice. Vsa okna v 
cerkvi so nova oziroma predelana, le v zaključni stranici so 
zazidani vrhovi šilastih oken.

Župnijska kronika poroča, da je bil leta 1905 izveden 
nov cementni tlak v cerkvi, prav tako pa tudi leseni strop ladje, 
ometan in beljen, ker je po poročanju župnijske kronike stari 
lesen strop strohnel. Leseni kor s stopniščem je iz zadnje 
četrtine 19. stoletja.

Prezbiterij je križnorebrasto obokan, rebra so hruškastega 
profila, križajo se v dveh okroglih, reliefno okrašenih sklepnikih. 
Prvi ima izklesan enakokraki križ, katerega krake povezuje 
ornament v obliki pisane črke M, na drugem pa je upodobljeno 
jagnje božje z bandero s križen, ki jo drži s sprednjo nogo. Na 
stenah se rebra iztekajo v služnike z geometričnimi, vegetabil-
nimi in figuralnimi kapiteli ter konzolami. V severno prezbiterial-
no steno je vzidana zakramentalna niša, ki jo na vrhu zaključuje 
čelo z močno stiliziranim motivom jagnjeta božjega. Obrača 
se nazaj, s sprednjo desno nogo pa drži bandero s križem, 
levo in desno sta izklesana vozlasta prepleta, ki upodabljata 
magični znamenji. Letnica 1212 na spodnjem robu timpanona 
je novejša in nerelevantna. V južno steno prezbiterija je vzida-
na biforna niša s sredinsko ostro posneto in zoženo konzolo. 
Stene prezbiterija izpričujejo srednjeveško poslikavo, ki še ni 
sistematično raziskana.

Cerkev se prvič omenja leta 1278, ko bi dejansko že lahko 
bila pozidana, saj tudi slogovno sodi v drugo polovico 13. sto-
letja, ko je bila, najverjetneje v zadnji četrtini stoletja, izklesana 
vsa, stavbna plastika, ki je najbogatejša prav v opisanem 
prezbiterialnem oboku. Figuralni kapiteli in konzole izkazujejo 
slogovno dokaj napredno, gotsko stopnjo. Kamnoseška izved-
ba je kvalitetna, posega pa po tipičnem visokosrednjeveškem 

stavbnoplastičnem jeziku. Motiv podobnega slavoločnega zid-
ca je mogoče najti še v Borštu, Dravogradu, Laškem, Kopru, 
Kostanjevici na Krki, Pernovem, Prevaljah, Stični.

Med cerkveno opremo velja izpostaviti lesen, okoli 80 cen-
timetrov visok, pozlačen in polihromiran gotski kip zavetnice. 
Plastiko datiramo v drugo četrtino 15. stoletja. Stilno se še 
navezuje na mehki slog, o čemer priča tudi očitna s-linija, gu-
banje pa že nakazuje nov slog. Gotska plastika zavetnice stoji v 
osrednji niši glavnega oltarja, vrsto stebriščnega zlatega oltarja, 
ki predstavlja prehodno obliko razvoja iz tipa zlatega oltarja v 
zrelo baročno zasnovo, datiramo ga v zadnjo četrtino 17. sto-
letja. Na hrbtu oltarja je napis: 1671, 1753, 1872 I. L. Baročni 
tabernakelj je bel s pozlačenimi detajli. Lesena stranska oltarja 
sta, sočasna z glavnim, oblikovno primerljiva in polihromirana 
po enaki barvni shemi kot glavni oltar. Severni je bil posvečen 
sv. Tomažu, južni pa sv. Miklavžu. Sedilije v prezbiteriju levo in 
desno ob oltarju so dobro ohranjene, njihova vrednost se kaže 
predvsem v bogatem rezljanem okrasju čelnih stranic. Motiv 
akantovja, školjk in volut je zrelobaročno uglašen.

V zakristiji se nahaja lepo izdelana zakristijska omara s 
kvalitetnimi kovanimi detajli ter ostala oprema. Križev pot v ladji 
in prezbiteriju iz začetka 19. stoletja. Lesene prenosne orgle, ki 
se nahajajo na pevskem koru, so izredne redkosti in jih lahko 
datiramo v zadnjo tretjino 17. stoletja.

V Sloveniji redek patrocinij sv. Jedrti je bil že od srednjega 
veka po Evropi razširjen predvsem v ruralnem okolju, saj je 
bil 17. marec, ko se je obhajal njen dan, tudi pomemben dan 
kmečkega koledarja. Cerkev ima odlično krajinsko lego, sre-
dnjeveško podobo pa je v večji meri ohranila vse do danes. Še 
posebej zaradi odlično ohranjene kamnite arhitekturne plastike 
iz zadnje četrtine 13. stoletja, kot zaradi avtentičnosti deloma 
še neraziskane substance, prav tako tudi kvalitet opisanih ele-
mentov in opreme, sodi med pomembnejše sakralne objekte v 
Mislinjski dolini kot tudi v širšem slovenskem prostoru.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne in kon-
strukcijske zasnove, gabaritov, lege, in materialov;

– prepoved vseh posegov v zaščitene arhitekturne detaj-
le: kamniti arhitekturni členi (kot npr. portali, profilirana gotska 
okna, obočna shema v prezbiteriju, polstebri, konzole itd.), 
poslikave (delno odkrita arhitekturna poslikava notranjščine), 
kor, oprema (baročni oltarji itd.);

– pojavnost in oblikovanost zunanjščine (kot členitev 
objekta in fasad, oblika in naklon strešin, stavbno pohištvo z 
obstoječim okovjem, barve fasad z detajli);

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in v območju spomenika je prepovedano 
posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in zača-
snega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci 
reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 3422
Ime enote: Legen – Cerkev sv. Barbare
Lokacija: parc. št.: 1293/3, 1293/4 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: Enotno zasnovana poznogot-

ska cerkev iz okoli 1520 je posvečena zaščitnici rudarjev in 
stoji na samotni legi visoko na Pohorju, pod Slovenjgraškim 
sedlom. Sestavljena je iz pravokotne ladje in nekoliko ožje-
ga, toda enako visokega, tristrano zaključenega prezbiterija. 
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Masivni zvonik s čebulasto pločevinasto streho, ki se nahaja 
na južni strani, ob stiku ladje s prezbiterijem, je bil zgrajen 
leta 1847 in je nadomestil dotedanji leseni strešni stolpič. 
Ladja in prezbiterij sta krita z leseno kritino – »šintli«. Fasado 
členijo gotska okna, na prezbiteriju se na oknih pojavlja tudi 
krogovičje. Polkrožna portala na zahodni in južni fasadi imata 
prisekan rob na ajdovo zrno. V notranjščini ima ladja raven ka-
setiran strop iz 17. stoletja, prezbiterij je križno-rebrasto obo-
kan. Tlak je kamnit. Glavni oltar je delo Mersijeve delavnice iz 
let 1776–1780. Na sredini je slika sv. Barbare, ob njej stojita 
kipa sv. Lucije in sv. Apolonije. Levi stranski oltar je posvečen 
sv. Frančišku, katerega obdajata sv. Peter in neznani svetnik. 
Desni stranski oltar je posvečen sv. Primožu in sv. Felicijanu. 
V zgornjem delu oltarja se nahaja slika Device Marije. Oba 
stranska oltarja izvirata iz 17. stoletja.

Cerkev sv. Barbare je pomembna zaradi svoje arhitekture 
in opreme ter lege v izjemno kvalitetni pokrajini.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: jugoza-
hodni del 1292/5, 1292/9, 1292/10, severozahodni del 1303, 
1304/1, 1304/3 k.o. Gradišče.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

EŠD: 3419
Ime enote: Legen – Cerkev sv. Jurija
Lokacija: parc. št.: 408/1, 408/2 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev, obdana s kamnitim ob-

zidjem, stoji na obrobju legenske terase nad Šmartnim. Je 
značilna predstavnica koroškega tipa romanskih cerkva iz 
druge polovice 13. stoletja z vzhodnim, kornim zvonikom, ki 
predstavlja raščeno arhitekturo. Sestavljena je iz pravokotne 
ladje in kvadratastega kornega zvonika s prizidano pritlično 
zakristijo na severovzhodu. Ima tudi preddverje. Zvonik je krit 
s pločevino, preostali del cerkve z leseno kritino – »šintli«. 
Fasado členijo pravokotna okna, z izjemo rahlo šilastega okna 
na prezbiteriju. Začetki cerkve segajo v čas predromanike in 
zgodnje romanike, kar je razkrila obnova cerkvenega tlaka leta 
1993. Iz predromanskega obdobja izvirajo ostanki zgodnjesre-
dnjeveške cerkvice s sočasnimi grobovi, zgodnjeromanski fazi 
pa pripadajo temelji današnje cerkve in polkrožna opuščena 
apsida v prezbiteriju, ki je bila od zunaj kvadratno obzidana 
(skrita apsida). Ostanki predromanske in zgodnjeromanske 
cerkvice so, vključno s staroslovanskimi grobovi, ki pripadajo 
ketlaški kulturni skupini (9.–10. stoletje), prezentirani pod ste-
kleno pohodno ploskvijo v notranjosti.

Cerkev je bila v 17. stoletju delno porušena. Takrat so na 
novo pozidali zvonik in obokali prezbiterij. Zelo verjetno je bila 

v tem času dozidana zakristija. Stavba je bila leta 1881 regoti-
zirana. Takrat je dobil zvonik neogotsko streho.

V notranjosti ima ladja raven lesen strop, prezbiterij je 
križno-grebenasto obokan. Ometana slavoločna odprtina je 
rahlo šilaste oblike. Glavni oltar je iz 17. stoletja, krasi ga slika 
sv. Jurija iz 18. stoletja, ki je delo J. A. Straussa iz Slovenj 
Gradca. Sočasna je tudi slika sv. Trojice v atiki. Oba stranska 
oltarja sta neogotska, desni je posvečen lurški Materi Božji, s 
kipoma sv. Hieronima in sv. Florijana ob straneh. Levi stranski 
oltar je posvečen sv. Tereziji, s kipoma sv. Cirila in sv. Metoda. 
Orgle so iz 19. stoletja, narejene v Naraksovi delavnici v Žalcu.

Temelji majhne enoladijske stavbe z vzidano apsido so 
edinstvena najdba v Sloveniji, sicer pa druga cerkvena stavba 
iz staroslovanskega obdobja, za cerkvico na blejskem otoku. 
Glede na ohranjenost in vrhunsko prezentacijo temeljev pa sv. 
Jurij prednjači tudi v nekdanjem karantanskem prostoru.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infra-
strukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 402/24, 
402/25, 402/26, 403/3, 403/4, zahodni del 405/1, zahodni del 
418/1, zahodni del 418/5, 430/3, 1349/20, 1349/21, 1349/22, 
1349/23, 1349/24, 1349/25 k.o. Legen.

Opis varstvenega režima za vplivno območje:
V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja 

objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali 
posreden negativni vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne 
elemente spomenika.

EŠD: 13636
Ime enote: Legen – Domačija Primož
Hišna številka: Legen 68
Lokacija: parc. št.: severni del 677, 678, 679, 680, 681/2 

k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Domačijo predstavlja vrhhlevna 

in vrhkletna kmečka hiša dimničnega porekla, delno lesene, 
delno kamnite gradnje. Stavba je podolžno prislonjena ob breg, 
v zidanem pritličju sta hlev in klet, nadstropje je razdeljeno v 
stanovanjski del in skedenj, do katerega je dohod po nasipu s 
stranske fasade. Stavbo enotno pokriva visoka čopasta streha, 
z delno ohranjeno skodlasto kritino. Gornji del hiše je večinoma 
lesen, cimpran, le zadnja fasada, ki je zaradi pribrežne lege 
stavbe pritlična, je v celoti zidana. Okna so majhna, kvadratna, 
v širših lesenih okvirjih. Čez pročelje stavbe v nadstropju pote-
ka lesen gank z deskasto ograjo in lesenimi stopnicami. Gank 
prekriva širok strešni napušč, podprt z lesenimi konzolnimi ven-
ci. Na zunanjem delu enega od mogočnih tramov je vrezana 
letnica 1836. Razporeditev bivalnih prostorov je tradicionalna: 
veža, kuhinja, »hiša« in »štibl«. Stropovi so povsod preprosti, 
leseni, s prečnimi tramovi. Večina stavbnega pohištva z okov-
jem je originalnega, kar objektu daje posebno spomeniško 
vrednost.
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Primoževa kmečka stavba s stanovanjskim in gospodar-
skim delom pod skupno streho je edinstveni ohranjeni primer 
t. i. vrhhlevnega doma na tem območju.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne 
zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opre-
me;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8033
Ime enote: Mislinjska Dobrava – Domačija Smonkar
Hišna številka: Mislinjska Dobrava 73
Lokacija: parc. št.: *56, 518, 524/2 k.o. Dobrava.
Utemeljitev razglasitve: Stavbe Smonkarjeve domačije so 

locirane na ravnini, ob potoku Mislinja. Pritlična stanovanjska 
hiša, vrhhlevno gospodarsko poslopje, zidan svinjak ter drugi 
novejši, manj pomembni gospodarski objekti so razporejeni 
v gručo. Pri vstopu na dvorišče stoji manjša zidana kapelica. 
Izven kroga domačega dvorišča se nahajata še kozolec toplar, 
ter slabo ohranjena mlinska zgradba, brez mehanizma.

Na domačiji posebej izstopata kmečka hiša in gospodar-
sko poslopje.

Kmečka hiša je zidana, nepodkletena stavba, s tradi-
cionalno tlorisno zasnovo bivalnega pritličja, ki ga odlikujejo 
obokani prostori in originalno stavbno pohištvo. Streha objekta 
je strma čopasta dvokapnica s širšim vhodnim napuščem, na 
novo prekrita z bobrovcem, ki je avtohtona kritina. Na fasadi so 
ohranjene gladke okenske obrobe.

Gospodarsko poslopje je nadstropno, zidano, z obokanimi 
hlevi v pritličju ter vrhnjim senikom, do katerega je s stranske 
fasade speljan dovoz po nasipnem mostu. Sicer zidana stavba 
je na podolžni cestni fasadi oblikovana kot lesen kozolec, čela 
pa odpirajo okna z opečnimi mrežami. Streha je dvokapnica z 
novejšo, neustrezno kritino.

Domačija je redek primer odlične ambientalne ohranje-
nosti na tem območju, s posameznimi kvalitetnimi stavbami 
iz druge polovice 19. stoletja. Je materialni dokument načina 
življenja premožnega kmečkega sloja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne 
zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opre-
me;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 3218
Ime enote: Pameče – Cerkev sv. Ane
Lokacija: parc. št.: 332/6 k.o. Pameče.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev stoji na izjemni pokrajinski 

točki na Anskem vrhu, severno od naselja in je vidna iz celotne 

Mislinjske doline. Zgrajena je bila okoli leta 1530. Cerkveno 
zasnovo tvori baročni zvonik s čebulasto streho, ki stoji pred 
vhodno fasado, ter pravokotna ladja z dvema tristrano zaključe-
nima prezbiterijema. Na južni strani je dozidana enonadstropna 
zakristija. Njen pritlični del je sočasen s cerkvijo, nadstropje je 
iz 19. stoletja. Cerkev je krita s skodlami. Južno fasado členijo 
polkrožna okna, severno pa eno pravokotno in eno šilastoločno 
okno. Prezbiterij osvetljujejo po tri šilastoločna okna z deloma 
ohranjenim krogovičjem. Zvonik členijo v pritličju tri šilastoločne 
odprtine.

V notranjščino vodijo trije šilasto zaključeni profilirani got-
ski portali. Notranjost je z masivnim slopom razdeljena na dve 
ladji z ravnim stropom, ki se zaključujeta z dvema oltarnima 
prostoroma. Prezbiterija imata poslikane mrežasto-rebraste 
oboke. Tla prekrivajo kamnite plošče nepravilnih oblik.

Od opreme velja izpostaviti glavni oltar sv. Ane s kipi 
sv. Blaža, sv. Joahima, sv. Jakoba in sv. Trojice. Štirje stranski 
oltarji so posvečeni sv. Jakobu, sv. Cirilu in Metodu, sv. Mariji 
in sv. Lenartu ter skupini sv. Ane Samotretje s posameznimi 
plastikami sv. Ožbolta, sv. Henrika in sv. Marije.

Poznogotske gradbene in oblikovne značilnosti, pred-
vsem pa njena dvoladijska zasnova, uvrščata cerkev med red-
ke tovrstne spomenike na Slovenskem. S svojo izpostavljeno 
lego tvori pomemben prostorski poudarek širšemu pokrajin-
skemu območju.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: V vplivnem obmo-
čju se nahaja tudi kapelica zaprtega tipa iz druge polovice 
19. stoletja, ki stoji severno od naselja, pod cerkvijo sv. Ane 
(EŠD 8006). Je pravokotnega tlorisa z dvokapno opečno stre-
ho in trikotnim, profiliranim fasadnim čelom. členi jo potlačeno 
polkrožni portal, ki sloni na dveh okroglih polstebrih. Stranski 
fasadi imata poslikani slepi niši polkrožne oblike. Fasado obte-
ka žlebast venčni zidec. V notranjosti se nahaja lesena plastika 
Križanega.

parc. št.: 326/2, 328, 329, 330, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 
333, 334, 335 k.o. Pameče.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3217
Ime enote: Pameče – Cerkev sv. Jakoba
Lokacija: parc. št.: 1403/5, 1403/13 k.o. Pameče.
Utemeljitev razglasitve: Z nizkim obzidjem obdana cerkev, 

ki se prvič omenja leta 1488, stoji v središču vasi in predstavlja 
pomemben naselbinski poudarek. Ob njej se nahaja pokopali-
šče. Cerkveno zasnovo tvori visok pločevinast zvonik s strmo 
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osmerokotno streho na zahodu, pravokotna ladja z dvema 
stranskima, enako visokima, dvokapnima kapelama in tristrano 
zaključeni prezbiterij. Pritlična zakristija se nahaja na severni 
strani. Kritina je opečna. Fasade so neogotske, členjene s 
šilastoločnimi odprtinami in zunanjimi oporniki. Notranjščina 
cerkve je enoladijska, rebrasto obokana.

Neogotska oprema iz 19. stoletja obsega glavni oltar 
sv. Jakoba ter stranska oltarja, ki sta posvečena Srcu Jezu-
sovem in sv. Mariji. Izpostaviti velja tudi plastiki sv. Marije z 
detetom in sv. Jožefa z detetom, ki se nahajata v ladji. Orgle iz 
leta 1909 so delo mojstra Brandla.

Cerkev sv. Jakoba predstavlja pomemben vaški prostorski 
poudarek. Odlikuje jo raščenost arhitekture, ki sega v obdo-
bje romanike in gotike, v današnji obliki pa je bila prezidana 
leta 1869. Sledovi romanike so vidni na zunanjščini zvonika, 
ostanke gotike pa predstavlja križnorebrasti obok v zvonikovi 
notranjosti.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 1353, 1354, 
1355, 1356, 1357, 1365/1, 1365/2, 1366/1, 912/2, 913/1, 913/2, 
913/3, 913/4, 913/5, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 915/5, 1366/2, 
1367, 1368, 1369, 1370, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 
1399, 1400, 1401, 1402/1, 1402/2, 1402/3, 1403/4, 1403/12, 
1403/13, 1403/14, južni del 1403/18, 1411/1, severovzhodni 
del 1411/2, 1411/3, 1411/4, severni del 1411/8, južni del 1413/1, 
1413/4, 1438/2 k.o. Pameče.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3257
Ime enote: Podgorje – Cerkev sv. Duha
Lokacija: parc. št.: 2062/3 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev leži na izpostavljeni legi 

zahodno od naselja, na grebenu nad Suhodolom. Obdana je z 
nizkim kamnitim obzidjem. Njeno zasnovo sestavlja pravokotna 
ladja ter ožji, tristrano zaključeni prezbiterij z vitkimi, dvakrat 
stopnjevanimi oporniki. Na vzhodni strani, pred prezbiterijem, 
je bil naknadno dozidan baročni zvonik s strmo poligonalno 
pločevinasto streho in lesenimi zunanjimi stopnicami. Začetki 
gradnje cerkve segajo v zadnjo četrtino 15. stoletja, kasne-
je je bila barokizirana. Fasado členijo večinoma pravokotne 
baročne odprtine. Prezbiterij ima v južni poševnici ohranjeno 
prvotno okno s šilastoločnim gotskim ostenjem. Cerkev je krita 
z zareznikom.

V notranjosti ima prezbiterij osemdelni rebrasti gotski 
obok. Rebra se opirajo na geometrične in figuralne konzole. 
Ladja je baročno banjasto obokana. Zidan kor sloni na dveh 

kamnitih, štirioglatih stebrih. Glavni oltar je delo J. J. Mersija iz 
leta 1769. Upodablja plastično skupino Prihoda sv. Duha v tro-
nu in Boga Očeta v atiki. Ob straneh stojita sv. Luka in sv. Jer-
nej. Oba stranska oltarja sodita v skupino zlatih oltarjev. Levi 
stranski oltar iz leta 1714 je posvečen sv. Heleni. Na desnem 
stranskem oltarju iz okoli leta 1700 se nahaja oltarna slika sv. 
Filipa in Jakoba, delo J. A. Straussa iz 18. stoletja. V atiki je 
plitev relief Boga Očeta s Sinom v naročju. Prižnica je sočasna 
z glavnim oltarjem, iz leta 1769. V zvoniku je zvon iz leta 1507.

Cerkev predstavlja s svojo izpostavljeno lego pomemben 
prostorski poudarek širšega krajinskega območja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infra-
strukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 2057/2, 
zahodni del 2057/3, zahodni del 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2071, 
2072, vzhodni del 2092/3, 2095, 2096, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 
severni del 2232/1, severni del 2232/2, 2232/3, zahodni del 
2897/1, 2897/2, 2898/1, 2898/2, južni del 2898/3, 2898/4, 
2899/2, 2899/3, 2907/4, 2907/5 k.o. Podgorje.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3256
Ime enote: Podgorje – Cerkev sv. Ulrika
Lokacija: parc. št.: 1/3, južni del 1/5, 6 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev, ki se prvič omenja že leta 

1394, stoji ob cesti na severovzhodnem robu naselja. Njeno 
zasnovo tvorijo pravokotna ladja, tristrano zaključen in ožji 
prezbiterij z dvakrat stopnjevanimi zunanjimi oporniki, zvonik 
s čebulasto, pločevinasto streho na zahodni strani ter novejša 
zakristija na severu. Zvonik in prezbiterij sta iz druge polovice 
15. stoletja, ladja je v osnovi starejša, verjetno iz 14. stoletja, 
in je bila naknadno povišana. Cerkev je krita z betonskimi 
strešniki. Fasade so gladke, členijo jih šilastoločne okenske 
odprtine na prezbiteriju ter zazidane gotske line s trilistom na 
zvoniku. Vsa preostala okna so pravokotna. Zvonik s pritlično 
vhodno lopo, ki je bil povišan leta 1848, ima barvno poudarjene 
šivane robove. Nad potlačenoločno vhodno odprtino zvonika je 
vzidan marmorni reliefni križ škofa Hrena z letnico 1626. Levo 
od vhoda v zvonik je v ladji prisoten zazidan polkrožni gotski 
portal s paličastim profilom.

V notranjosti ima ladja kupolast obok z oprogami. Dvo-
polni prezbiterij s triosminskim zaključkom pokriva rombasto-
-zvezdast obok z okroglimi in ščitkastimi sklepniki, ki sloni na 
polkrožnih služnikih. Slavolok je barokiziran. Zidan kor s tremi 
potlačeno polkrožnimi arkadnimi loki, ki slone na dveh oglatih 
kamnitih stebrih, je iz leta 1824. Vsa oprema je baročna. Na 
glavnem oltarju se poleg plastike sv. Urha, nad katerim je slika 
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neznanega svetnika, nahajata tudi plastiki sv. Petra in Pavla. 
Stranska oltarja sta skromnejša. Na levem stranskem oltarju 
sta ob centralnem kipu Marije upodobljeni tudi sv. Magdalena 
in sv. Klara s knjigo. Na desnem stranskem oltarju se ob oltarni 
sliki sv. Jurija nahajata kipa sv. Lovrenca in sv. Jerneja. Atiko 
krasi naslikana podoba sv. Antona. Sočasno nastala prižnica 
je okrašena s slikami evangelistov.

Cerkev z bogato gradbeno zgodovino predstavlja edini 
prostorski poudarek na robu naselja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 1/2, 1/4, 
severni del 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 7, 14/1, 55/11, 55/2, 55/12, 56/1, 
56/2, južni del 688/1, 688/6, 695, 697, 698, 705/2, 707/5, vzho-
dni del 2872/1, južni del 2939/2, osrednji del 2950/1, 2950/25, 
2956/1 k.o. Podgorje

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

EŠD: 8041
Ime enote: Raduše – Grešovnikova hiša
Hišna številka: Raduše 21
Lokacija: parc. št.: 1946/1, 1946/2, 1946/3, 1946/4 

k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Hiša je vrhkletna podolžna stav-

ba, pokrita s strmo čopasto dvokapnico, širokih napuščev. Kri-
tina je betonska opeka, originalno je bila stavba krita s skodli. 
Klet, temelji in zadnja stena stavbe so grajeni iz kamna, ostalo 
je lesena, cimprana gradnja. Do glavnega vhoda v osrednjem 
delu vodi dvostransko zidano stopnišče z leseno ograjo. Manj-
ša pokončna okna se nahajajo v širokih lesenih okvirjih, so 
enokrilna, z delitvijo na križ. Ohranjena so originalna glavna 
vhodna vrata in vrata v klet. Notranja razporeditev je tradicio-
nalna, s predelano črno kuhinjo. Na lesenem tramu v »hiši« je 
vrezana letnica 1841.

Hiša predstavlja pomemben spomenik kmečkega stav-
barstva, kjer se ja v prvobitni podobi 19. stoletja ohranila zlasti 
kmečka hiša.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne 
zasnove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opre-
me;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8040
Ime enote: Raduše – Prevolnikova hiša
Hišna številka: Raduše 20
Lokacija: parc. št.: severni del 2030/2 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: V okviru Prevolnikove samotne 

domačije dominira mogočna cimprana hiša, z visoko čopasto 
dvokapno streho. Prvotna kritina so bile skodle. Kletni del in 
osrednja os stavbe sta kamnito zidani, ostala gradnja je iz 
tesanih brun. Do lesenega portala z nakazanim konzolnim 
motivom v gornjem delu vodi kamnito dvostransko stopnišče. 
Tlorisno je stavba zasnovana tradicionalno, somerno. V kuhinji 
je ohranjen kamnit banjast obok. Stavbno pohištvo je starejše, 
vendar ni več prvotno.

Hiša je bila grajena konec 18. ali v začetku 19. stoletja 
in je v tistem času predstavljala dokaj napreden stavbni tip z 
ločeno, obokano črno kuhinjo ter vežo. Objekt je ohranil svojo 
spomeniško pomembnost, kljub novejšemu, slabo izvedenemu 
prizidku na zadnji fasadi ter neustrezni strešni kritini. Hiša ima 
tudi poudarjen ambientalni značaj »na prevolu«, kar kaže že 
hišno ime.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 3339
Ime enote: Sele – Cerkev sv. Miklavža
Lokacija: parc. št.: vzhodni del 542 k.o. Sele.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev, ki se prvič omenja leta 

1335, stoji južno od naselja Vrhe, na pobočju Kope. Cerkvena 
zasnova je sestavljena iz zvonika na zahodu, pravokotne ladje 
s stranskima kapelama in tristrano zaključenega prezbiterija. 
Zvonik ima piramidasto streho, krito s pločevino. V pritličju 
ima vzpostavljene tri polkrožne odprtine. Fasade so členjene 
s pravokotnimi baročnimi okni. V osi prezbiterija je prisotna 
manjša polkrožna okenska lina. Celotna notranjščina, v kateri 
so trije baročni oltarji, je obokana. Ladja in prezbiterij imata ba-
njast obok s sosvodnicami, stranski kapeli sta križno obokani. 
Enotno koncipirana baročna stavba z začetka 18. stoletja ima 
kvalitetno baročno opremo, vključuje tudi dela Janeza Jurija 
Mersija iz okrog leta 1760 in F. Potočnika.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, ga-
baritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;



Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / 8. 4. 2016 / Stran 3669 

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: vzhodni del 
542, 548/1, 548/2, 550/2, osrednji del 839/1 k.o. Sele. parc. št.: 
165, 166/4, 243/6, osrednji del 1639/1 k.o. Vrhe.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3337
Ime enote: Sele – Cerkev sv. Roka
Lokacija: parc. št.: 588/3 k.o. Sele.
Utemeljitev razglasitve: V osnovi gotska cerkev z začetka 

16. stoletja, ki je bila kasneje barokizirana, stoji južno od glavne 
ceste Slovenj Gradec – Ravne, vzhodno od kmetije Gostenič-
nik. Ob njej se nahaja pokopališče. Cerkveno zasnovo tvori 
pravokotna ladja z dvema stranskima kapelama in tristrano za-
ključenim prezbiterijem ter zvonik s pločevinasto streho na južni 
strani. Fasade so gladke, z dokaj visokim talnim zidcem. členijo 
jih pravokotne odprtine. Severno steno ladje krasi poslikava 
sv. Roka. Streho prekrivajo eternit plošče.

Ladja je bila prvotno ravno stropana, a so jo v letih 
1642–44 prezidali in obokali. Ima banjast obok z oprogo in 
dvema paroma sosvodnic. Dekorativno poslikan gotski prezbi-
terij je mrežasto obokan s šibkimi rebri in majhnimi sklepniki v 
obliki rozet in ščitkov. Do tal segajoči služniki imajo nenavadno 
oblikovane kapitele s prečno položenim valjem. Zidan kor s 
tremi polkrožnimi loki sloni na dveh okroglih stebrih. Slavolok 
je polkrožen in močno oprt.

Oprema cerkve je baročna. Glavni oltar iz okoli leta 1725, 
na katerem sta upodobljena sv. Rok in sv. Sebastijan, je delo 
J. A. Mersija. Stranski oltarji v kapelah so posvečeni sv. Fran-
čišku, sv. Antonu in Brezmadežni Mariji. Izvirajo iz 17. stoletja. 
V južni, Frančiškovi kapeli sta sliki J. A. Straussa iz okrog leta 
1760, v severni Križevi kapeli pa slika trpečega Kristusa na 
križu.

V cerkvi sv. Roka je dolga leta služboval F. K. Meško, ki 
je ob njej tudi pokopan.

Cerkev sv. Roka predstavlja raščeno arhitekturo z gotsko 
tradicijo, ki je bila kasneje barokizirana. Dopolnjuje jo izjemno 
kakovostna notranja oprema.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: V vplivno območje 
sodi tudi razpelo (EŠD 8009) in grob Franca Ksaverja Meška 
(EŠD 8068), ki se nahajata na pokopališču.

Novejše leseno razpelo z valovito strešico, obito s plo-
čevino, vsebuje kvalitetni baročni korpus Križanega in stoji ob 
kamnitem obzidju na pokopališču župnijske cerkve sv. Roka. 
Vključno s cerkvijo in pokopališčem tvori zaokroženo prostor-
sko celoto.

Na grobu pisatelja in duhovnika, ki je štirideset let preži-
vel na Selah, stoji nagrobnih v obliki knjige z napisom. Sredi 
groba je zataknjen leseni križ z zapisano zadnjo željo Franca 
Ksaverja Meška.

Parc. št.: južni del 588/2, 592, južni del 669/2, vzhodni del 
665, 666/1, 666/2, 667/3 k.o. Sele.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 659
Ime enote: Slovenj Gradec – Cerkev sv. Elizabete
Lokacija: parc. št.: 573 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev stoji na vzhodni strani 

mestnega jedra Slovenj Gradec, ob zaključni stranici Trga 
svobode. Njeno raščeno zasnovo tvori v osnovi romanska 
pravokotna ladja, ožji in višji, tristrano zaključeni prezbiterij z 
močnimi zunanjimi oporniki, gotska zakristija, gotska kapela in 
gotski zvonik na severni strani ter dve baročni kapeli na južni 
strani. Prvotna cerkev, ki je bila zgrajena okoli leta 1235, je 
obsegala sedanjo, vendar precej nižjo, ravno stropano lad-
jo s polkrožno apsido na vzhodu. V začetku 15. stoletja so 
ladjo dvignili do sedanje višine, ji dodali šilastoločna okna s 
krogovičjem, apsido pa je zamenjal prezbiterij. Ob koncu is-
tega stoletja so cerkvi prizidali zvonik, prezbiterij s slavoločno 
steno pa povečali. V prvi tretjini 16. stoletja sta bili na severni 
strani ob zvoniku dozidani še kapela in zakristija. Leta 1626 
so obokali ladjo in zvonico, vzidali pevsko emporo, zamenjali 
glavni portal, gotska okna na južni steni ladje in v prezbiteriju 
pa nadomestili s pravokotnimi renesančnimi. Ob koncu 17. in 
na začetku 18. stoletja sta nastali obe južni kapeli – Jožefova 
ob prezbiteriju in Križeva ob ladji. Konec 18. stoletja je bila v 
poznobaročnem stilu obnovljena cerkvena zunanjščina. V drugi 
polovici 19. stoletja so povišali zakristijo in regotizirali okna na 
prezbiteriju. Pred drugo svetovno vojno so nadzidali severno 
kapelo in ji dodali neogotsko vežo. Glavno fasado členi portal 
z dvema pilastroma in trikotnim čelom, nad katerim se nahaja 
reliefni križ. Prezbiterij, katerega obteka rahlo žlebast talni 
zidec, opirajo trikrat stopnjevani oporniki iz peščenjaka. Ob 
zadnji obnovi zunanjščine leta 2000 so izluščili vsa romanska 
okna in poudarili značilno romansko gradnjo iz pravilno odse-
kanih kamnov. Vsi deli stavbe so pokriti z enotno streho. Zvonik 
prekriva šeststrana piramidasta streha.

V notranjosti ima ladja grebenasto mrežasti obok, ka-
terega nosijo obočni nosilci v obliki poznogotskih stebrastih 
služnikov in renesančnih obstenskih slopov, kar je koroška 
stilna posebnost. Prezbiterij je zvezdasto obokan z močnimi 
žlebastimi rebri, ki počivajo na polkrožno oblikovanih služnikih. 
Zakristijo pokriva dvojni križni obok z rebri konkavnega profila 
s preprostimi geometričnimi konzolami. Severna kapela ima 
dvojni križnorebrast obok. Tudi zvonica je v pritličju grebenasto 
rozetasto obokana.

Bogato baročno opremo sestavlja glavni oltar iz leta 1734, 
ki je delo osrednjega deželnega mojstra iz Gradca Janeza Ja-
koba Schoya. Oltar tvorijo 4 pozlačeni kipi in skupina sv. Trojice 
z angeli. Oltarna slika sv. Elizabete iz leta 1732 je delo Franca 
Mihaela Straussa. Pozlačena prižnica in oba stranska oltarja so 
delo J. J. Mersija. Na levem stranskem oltarju se, poleg plastik 
sv. Helene in sv. Veronike, nahaja slika Janeza Andreja Stra-
ussa. Na desnem stranskem oltarju sta plastiki sv. Apolonije 
in sv. Barbare ter oltarna slika Mihaela Skobla. Oltar sv. Ane v 
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Anini kapeli je skromnejše delo iz druge polovice 18. stoletja 
s plastikama Joahima in Ane ter oltarno sliko Marijine družine, 
ki jo je naslikal J.A.Strauss. V kapeli sv. Ane so ohranjeni tudi 
marmorni epitafi.

Cerkveno podobo so krojila stoletja, zato so v njej prisotni 
številni slogi. Stavba je ohranila srednjeveško silhueto in pro-
porce z romansko, vendar renesančno obokano ladjo. Vizualno 
prevladujta poznogotski prezbiterij in zvonik.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infra-
strukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: Vplivno območje je 
enako območju kulturnega spomenika: Slovenj Gradec – Me-
stno jedro (EŠD 657).

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 30297
Ime enote: Slovenj Gradec – Dvorac Zavlar
Lokacija: parc. št.: 408/8 osrednji del.
Utemeljitev razglasitve: Renesančni dvorec je v prvi 

polovici 17. stoletja nastal na lokaciji srednjeveškega dvora, 
ki je v pisnih virih prvič izpričan leta 1333. Med letoma 1681 
in 1784 je bil v lasti znane stare kranjske plemiške rodovine 
Sauer – baronov Kozjaških in grofov Borlskih, nato pa do dru-
ge polovice 19. stoletja v lasti članov rodovin Walter, Peritz in 
Forstner. Značilna renesančna monolitna stavbna zasnova, ki 
jo kaže Vischerjeva upodobitev iz okoli leta 1681, je še sedaj 
v glavnem nespremenjena. Enonadstropna stavba je posta-
vljena na podložni pravokotni talni ploskvi in ima simetrično 
sedemosno glavno fasado. Okna imajo še vedno prvotno 
velikost in razporeditev. Prvotno štirikapno streho je v poznem 
19. stoletju nadomestila sedanja dvokapnica. Že pred letom 
1825 je stavba izgubila vhodni stolpič, ki ga kaže Vischerjeva 
upodobitev in ki je sedaj nadomeščen z balkonom v osrednji 
osi glavne fasade. V pritličju dvorca in v veži nadstropja so se 
ohranili renesančni oboki. Čeprav se dvorec ni ohranil v pov-
sem takšni obliki, kakršno kaže Vischerjeva upodobitev, in se 
je njegova okolica s pozidavo stanovanjskih hiš spremenila, 
je kulturnozgodovinsko pomemben, saj je skupaj z dvorcem 
Gradišče edini ohranjeni člen verige dvorcev, ki so v 16. 
in 17. stoletju oklenili mesto Slovenj Gradec. Večina drugih 
dvorcev iz te verige (Troblje, Legen, Galenhofen, Hartenštajn) 
je že porušenih. Dvorec Zavlar zato pomembno zaokrožuje 
širšo historično prostorsko situacijo Slovenj Gradca in zasluži 
ohranitev s statusom kulturnega spomenika. Z ustrezno ob-
novo bi bilo mogoče kulturnozgodovinsko pričevalnost stavbe 
zelo povečati in ji dati ustrezno mesto med pomembnimi 
arhitekturnimi spomeniki Slovenj Gradca.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infra-
strukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7964
Ime enote: Slovenj Gradec – Graščina Rotenturn
Hišna številka: Šolska ulica 5
Lokacija: parc. št.: 396, 398, 399 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Graščina stoji ob nekdanji zaho-

dni stranici obzidanega mestnega jedra in ima ključasti tloris. V 
svojem osrčju hrani zidove prvotnega srednjeveškega stolpa, 
ki je bil v letih 1493–1494 prezidan v dvorec. Danes ohranjeno 
baročno podobo je dobila graščina leta 1755.

Enonadstropna, močno prezidana stavba je na dvorišč-
ni strani členjena z enonadstropnimi arkadami, katere so v 
pritličju podprte s slopi, v nadstropju pa z oglatimi stebriči. 
Fasade so členjene z večinoma predelanimi okni, ki so v 
nadstropju poudarjena z maltastimi okviri in štukiranimi čo-
pastimi elementi pod policami. V četrti osi severne fasade se 
nahaja razgiban baročni portal potlačenoločne oblike, obdan 
z dvema pilastroma in volutastim heraldičnim čelom, kjer se 
nahajata grba grofov Thurnov in letnica 1775. Pritličje je v 
celoti obokano. Z nadstropjem ga povezuje preprosto dvo-
ramno stopnišče. Nadstropje ima ravne, ometane stropove, 
ponekod okrašene s štukaturami. Arkadni hodniki so križno-
-grebenasto obokani. Kljub manjšim prezidavam v 19. stoletju 
je graščina ohranila svojo baročno podobo. Danes predstavlja 
najmogočnejšo stavbo v Slovenj Gradcu in eno kvalitetnejših 
arhitektur, ki lokacijsko nadaljuje tradicijo obrambnega stolpa 
iz 14. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnje-
nih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne 
zasnove, gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infra-
strukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
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EŠD: 7966
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Francetova 3
Lokacija: parc. št.: severovzhodni del 448/2 k.o. Slo-

venj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Vogalna, enonadstropna, de-

vetosna stavba s štirikapno opečno streho stoji na vogalu 
Sejmiške ulice in Francetove ceste. Ima poudarjen triosni 
osrednji rizalit, kjer je umeščen tudi pravokoten, dekora-
tivno členjen glavni portal. Okna imajo profilirane obrobe s 
policami ter preprosto okrasje v parapetih. Celotna fasada, 
predvsem pa izstopajoči rizalit s povišanim čelom, je okra-
šena s secesijsko ornamentiko. Stranska fasada je triosna 
in v osrednji osi rahlo rizalitno poudarjena. Mogočna stav-
ba z začetka 20. stoletja z bogato secesijsko ornamentiko 
predstavlja eno najkvalitetnejših predstavnic tega obdobja v 
mestnem prostoru.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7967
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 3
Lokacija: parc. št.: zahodni del 488 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Nadstropna triosna stavba je del 

neprekinjenega trškega niza. Pravokotni portal s temenikom 
je umeščen v prvo os. Pritlična okna imajo profilirane obrobe 
s poudarjenimi karnisami. Parapetna polja in karnise dodatno 
krasijo motivi krogov. Fasado členita profilirana venčni zidec in 
podstrešni venec. Nadstropna okna so členjena z ušesastimi 
obrobami in temeniki. Tudi tukaj se v parapetih pojavljajo krožni 
motivi. Veža ima banjast obok z oprogami.

Stavba s kakovostno historicistično oblikovano fasado, 
ki kaže tudi bidermajerske prvine, je v osnovi iz prve polovice 
18. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7968
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 9, 9a
Lokacija: parc. št.: 491, 492 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Štiriosna nadstropna stavba, ka-

tere del tvori tudi dvoriščni objekt Glavni trg 9a, je del nepre-
kinjenega trškega niza, ki ima pritličje ulične fasade izvedeno 
v rustiki. Prvo os členi neogotski portal, katerega oblika se 
ponavlja tudi v četrti osi, kjer se nahaja uvozna veža. Pritlični 
okni imata profilirane obrobe s temeniki in policami. Nadstropna 
okna imajo dodatno poudarjene karnise in police, ki so poveza-
ne z gladkim zidcem. V osnovi srednjeveška hiša ima kvalitetno 
historicistično fasado iz druge polovice 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7969
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 11
Lokacija: parc. št.: 495 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna, štiriosna stavba 

z dvokapno opečno streho tvori sestavni del strnjenega trškega 
niza. Pravokotni portal z dvokrilnimi profiliranimi lesenimi vratni-
cami, izvedenimi v kombinaciji s steklom, se nahaja v tretji osi 
in vodi v banjasto obokano vežo s sosvodnicami, ki se nadaljuje 
na notranje dvorišče. Pritličje hiše iz druge polovice 18. stoletja, 
ki je bilo leta 1896 nadgrajeno, členijo poleg glavnega portala 
še izložbene odprtine. Okna v nadstropju so dvojna, dvokrilna 
s profiliranimi obrobami ter prekladami. Parapetna polja krasijo 
geometrijski liki rombov. Bidermajersko fasado, ki je bila urejena 
po nadzidavi hiše, členita še profilirana mejni in venčni zidec. Je-
dro stavbe, ki je podkletena le na dvoriščni strani, je starejše, kar 
nakazuje njena kamnita gradnja. Banjasti kletni oboki so opečni. 
V pritličju dvoriščnih objektov, ki so ohranjeni v prvotnih gabaritih, 
je deloma prisoten traverzni strop. Stopnišče, ki vodi iz veže v 
nadstropje ima plitev banjast obok z oprogami.

Stavba predstavlja kvaliteten primer raščene meščanske 
arhitekture.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;
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– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7970
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 13
Lokacija: parc. št.: 496 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Petosna, enonadstropna stavba z 

dvokapno opečno streho z začetka 19. stoletja je del strnjenega 
trškega niza. Osrednjo okensko os ima poudarjeno z bogato 
okrašenim rizalitom, ki se zaključuje s polkrožno zaključenim 
fasadnim čelom. Rizalit členi pravokotni portal, ter dvojno okno 
z balkonom, katerega obdaja par pilastrov s kapiteli, pod kate-
rimi se pojavlja motiv krožnih vencev. Celotna fasada, vključno 
z balkonom, ki je nastala po letu 1900, je členjena s secesijsko 
ornamentiko, pritličje je tudi rustificirano. Izložbena okna v 
pritličju imajo gladke obrobe, nadstropna pa krasijo karnizi v 
obliki svitkov, ob katerih se pojavljajo tudi geometrijski liki kro-
gov; enako v parapetnih poljih. Mejni zidec je gladek, strešni 
pa sloni na členjenih konzolah. Klet ima kapasti obok z opro-
gami. Vhodna veža, ki vodi na notranje dvorišče je potlačeno 
banjasto obokana.

Hiša je ena lepših predstavnic secesijskega sloga in tvori 
pomemben element v historični podobi mesta.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7971
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 14
Lokacija: parc. št.: 465 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Triosna nadstropna stavba z dvo-

kapno opečno streho izvira s preloma 18. v 19. stoletje. Je del 
strnjenega zazidalnega niza. Tretjo os členi kamniti portal s 
temenikom in kvalitetnimi secesijskimi vratnicami; sicer je pritli-
čje preurejeno v lokal. Nadstropje členijo lizene med okenskimi 
odprtinami, ki imajo gladke obrobe z usločenimi karnizami, v 
katerih se pojavlja okrasni motiv rombov; enako v parapetih. 
Robovi so izvedeni v rustiki. Tako mejni, kot strešni zidec sta 
profilirana. Veža je banjasto obokana.

V osnovi starejša stavba ima deloma poznobaročno, delo-
ma secesijsko zunanjo podobo, s katero se primerno vključuje 
v staro mestno jedro.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7972
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 15
Lokacija: parc. št.: 501 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna stavba z dvoka-

pno opečno streho in štiriosno neorenesančno fasado iz druge 
polovice 19. stoletja je del neprekinjenega trškega niza. Glavni 
portal pravokotne oblike, ki vodi v ravno stropano vhodno vežo 
je umeščen v četrto os. Izložbene odprtine v pritličju imajo glad-
ke obrobe, nadstropje je v celoti rustificirano. Nadstropna okna 
s profiliranimi obrobami dodatno krasijo temeniki, police in neo-
baročno okrašeni parapeti. Mejni in strešni zidec sta profilirana.

Stavba predstavlja s svojo pojavnostjo nepogrešljivi se-
stavni del mesta.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7973
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 16
Lokacija: parc. št.: 466 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna stavba z dvoka-

pno opečno streho stoji v strnjenem zazidalnem nizu. Petosna 
fasada s konca 18. stoletja je v pritličju členjena s pravokotnimi 
izložbenimi odprtinami, ki vključujejo v prvi in četrti osi tudi dva 
dostopa. Nadstropna okna imajo v ometu narejene profilirane 
okvire. Spodnje robove oken zaključuje neprekinjena polica. 
Mejni in podstrešni venec sta rahlo profilirana. Klet ni obokana. 
Hiša se z gabariti in preprosto postbaročno koncipirano fasado 
skladno vključuje v trško podobo.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
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– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7974
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 17
Lokacija: parc. št.: 502 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna štiriosna stavba 

z dvokapno opečno streho je del neprekinjenega trškega niza. 
Pritličje členita pravokotni portal in izložbene odprtine z gladki-
mi okvirji v tretji in četrti osi. Široko dvoosno izložbeno okno je 
bilo vzpostavljeno naknadno. Nadstropna okna imajo profilirane 
obrobe z rahlim segmentnim zaključkom in temeniki. Povezu-
jeta jih gladka zidca. Parapeti in okenske police so dodatno 
poudarjeni, enako šivani robovi, ki se pojavljajo le v nadstropju. 
Mejni zidec je gladek, podstrešni pa skoraj filigransko profili-
ran. Hiša je v osnovi s konca 18. stoletja, svojo historicistično 
fasado z neorenesančnimi prvinami je dobila v drugi polovici 
19. stoletja. Hiša se z gabariti ustrezno vključuje v pojavno 
podobo glavnega mestnega prostora.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7975
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 19
Lokacija: parc. št.: 505 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Štiriosna enonadstropna hiša z 

dvokapno opečno streho iz druge polovice 19. stoletja stoji 
v strnjenem zazidalnem nizu starega mestnega jedra. Široki 
portal, ki vodi skozi vežo na dvorišče, se nahaja v skrajni 
desni osi. Ostali del rahlo rustificiranega pritličja členita pra-
vokotni izložbeni okni z ozkim portalom v drugi osi. Pritličje je 
dodatno poudarjeno s secesijsko ornamentiko. Nadstropna 
okenska polja ločujejo pilastri z ornamentiranimi kapiteli in 
parapeti. V secesijskem duhu izvedeno fasado, ki je kvaliteten 
predstavnik svojega časa, tvorijo predvsem geometrijski liki 
kroga s poudarjenimi vertikalnimi in horizontalnimi paličastimi 
motivi. Stavba se uvršča med lepše primere svoje dobe v 
mestu.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnje-
nih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne 
zasnove, gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 27895
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 20
Lokacija: parc. št.: 471/1, 471/2, 471/15 k.o. Slovenj Gra-

dec.
Utemeljitev razglasitve: Na ozki, srednjeveški parceli po-

zidana enonadstropna stavba z dvokapno opečno streho in 
triosno glavno fasado, ki je bila predelana v drugi polovici 
19. stoletja, je v osnovi starejša. Tvori del strnjenega zazi-
dalnega niza. Fasado členi profiliran venčni zidec. V prvi osi 
ima ohranjene historične portalne vratnice. Okna v nadstropju 
imajo enostavne obrobe. Stavba predstavlja kvaliteten primer 
pozidave na srednjeveški parceli.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7976
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 21
Lokacija: parc. št.: 506 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna stavba s štiriosno 

ulično fasado in dvokapno opečno streho je del neprekinjenega 
trškega niza. Pritličje s portalom v prvi osi, ki vodi v ravno stro-
pano vežo, členijo profilirano obrobljene pravokotne izložbene 
odprtine z dvema dostopoma. Nadstropna okna imajo polkro-
žne profilirane zaključke s temeniki. Med seboj so povezana z 
gladkimi pasovi, ki so poudarjeni v kapitelih in okenskih policah. 
Mejni in podstrešni zidec sta profilirana.

V historičnem slogu sezidana stavba je bila po požaru 
leta 1896 nadzidana za eno nadstropje. Z obstoječo višino se 
harmonično vklaplja v celostno podobo mestnega jedra.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:
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– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7977
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 23
Lokacija: parc. št.: 508/1, 508/3, 508/4 k.o. Slovenj Gra-

dec.
Utemeljitev razglasitve: Triosna enonadstropna stavba 

stoji znotraj starega mestnega jedra, v strnjenem zazidalnem 
nizu. Ima dvokapno opečno streho. Ulično fasado členi v pri-
tličju, okrašenem z rustiko, širok uvozni portal, ki se nahaja v 
tretji osi in vodi v kombinirano obokano vežo (banja, traverze). 
Prvo in drugo pritlično os tvorita odprtini, ki sta urejeni kot 
izložbeno okno in vhod v lokal. Vse odprtine so pravokotne, v 
pritličju obrobljene s profiliranimi okvirji, v nadstropju pa doda-
tno poudarjene s profiliranimi ušesastimi obrobami in parapeti, 
ki so podaljšani do mejnega zidca. Mejni in podstrešni zidec 
sta profilirana, podstrešnega dodatno krasi ornamentirani 
niz reliefnih kvadratkov. Dvoriščni objekti, ki so bili dozidani 
naknadno, imajo delne banjaste oboke s sosvodnicami. V 
nadstropju se ponekod pojavljajo kvalitetne lesene podnice. 
Nekdanje gospodarsko poslopje ima ohranjeno kamnito zu-
nanjo steno.

Poznobaročna hiša, zgrajena na ozki srednjeveški parce-
li, se sinhronizirano vključuje v trško podobo.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7978
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 24
Lokacija: parc. št.: 413 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Mogočna dvonadstropna stav-

ba s sedemosno, historično oblikovano fasado se nahaja 
na vogalu Šolske ulice in Glavnega trga. Ulična fasada je 
razdeljena na tri enako široke vertikalne dele, ki so v nadstro-

pjih ločeni z močnimi šivanimi robovi. Osrednji del poudarja 
izstopajoči triosni rizalit s polkrožnim portalom in stopničasto 
zaključenim fasadnim čelom, v katerem se nahaja mestni 
grb. Pritličje je izvedeno v rustiki. Okenske odprtine v vseh 
etažah so polkrožno zaključene, njihovi zaključki so doda-
tno poudarjeni. Pritlična okna so povezana s širokim lokom, 
ki nakazuje njihovo dvojnost. Okna v nadstropju dodatno 
krasijo vmesni pilastri s kapiteli in enako izrazite okenske 
police. Horizontalno členita fasado profilirana mejni zidec 
med pritličjem in prvim nadstropjem ter podstrešni venec. 
Dvoosna stranska fasada je neprimerno skromnejša, s prede-
lanimi okni in preprostim, konkavno zaključenim podstrešnim 
vencem. Notranje dvorišče je na severni in zahodni strani 
obdano z nadstropnimi arkadami, katere slonijo na pritličnih 
slopih in nadstropnih toskanskih stebrih. Arkadni hodniki so 
pretežno križno obokani. Veža zahodnega trakta ima križno- 
grebenaste oboke. Pritličje severnega trakta, kjer so se nek-
daj nahajali zapori, pokrivajo plitvi kapasti oboki z oprogami.

Nekdanja mestna hiša je oblikovana v historičnem slogu 
z elementi severnega in italijanskega baroka. Prvič se omenja 
že leta 1612, splošno pa sodi med najstarejše slovenjgraške 
meščanske hiše. Po požaru leta 1634 jo je mesto odkupilo od 
šmarškega župnika. Stavbi so leta 1885 dodali eno nadstropje 
in ji uredili obstoječo rustično severno-renesančno fasado. 
Sicer je njena notranjost starejša, kar dokazujejo notranji oboki 
in dvoriščne fasade, ki izvirajo iz 17. stoletja. V stavbi domujeta 
od leta 1956 Galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski 
muzej.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7979
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 25
Lokacija: parc. št.: 509 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna triosna stavba je 

del strnjenega trškega niza. V tretji osi se nahaja kamniti, plitvo 
segmentno zaključeni portal, ki ima ob straneh vzpostavljeni 
izložbeni odprtini. Nadstropne okenske odprtine pravokotnih 
oblik uokvirjajo masivni neorenesančni okvirji, ki imajo profili-
rane karnize in pilastre. Nadstropna fasada je izvedena v plitvi 
rustikalni ornamentiki, ki je na vogalih poudarjena. Venčni zidec 
in podstrešni venec sta profilirana. Dvokapno streho prekriva 
opečna kritina.

Stavba predstavlja kvalitetno arhitekturo s historično obli-
kovano ulično fasado in izvira iz prve polovice 18. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
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– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7980
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 26
Lokacija: parc. št.: 412/1, 412/3 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Sedemosna dvonadstropna 

stavba se gabaritno ujema s sosednjo mestno hišo. Osrednja 
os je poudarjena z rizalitom, katerega zaključuje trikotno 
fasadno čelo z rahlo usločenim dvojnim mansardnim oknom. 
Pritličje členijo poleg pravokotnega portala v sredinski osi 
še široke izložbene odprtine. Od nadstropja je ločeno s pro-
filiranim mejnim zidcem. Okna v prvem nadstropju krasijo 
neorenesančni motivi v parapetih, profilirane obrobe in rahlo 
usločeni konzolni karnizi. Dvojno okno v rizalitu je dodatno po-
udarjeno z balustradnim parapetom in girlandama pod karni-
zom. Okna v drugem nadstropju členijo preprostejše konzolne 
poličke in karnizi. V bogato ornamentiranemu podstrešnemu 
vencu se pojavlja konzolni motiv. Na dvoriščni strani so vzpo-
stavljene dvonadstropne slopaste arkade. Dvokapno streho 
prekriva opečna kritina.

Stavba izvira v osnovi iz 18. stoletja, pričujoče poslopje 
je bilo zgrajeno v 3. četrtini 19. stoletja in se gabaritno ujema 
s sosednjo hišo.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7981
Ime enote: Slovenj Gradec – Trg svobode 7
Lokacija: parc. št.: 517 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna vogalna hiša ima 

dvoosno fasado, ki gleda na Glavni trg in desetosno fasado, 
obrnjeno na Trg svobode. Pritličje je v celoti spremenjeno v iz-
ložbena okna z urejenimi dostopi. Pravokotna nadstropna okna 
členijo profilirane obrobe in poličke s konzolnimi karnizi. Vrh 
profiliranega strešnega venca se dviga opečna streha. Klet je 
delno obokana z opečnim banjastim obokom in sosvodnicami.

Stavba izvira s konca 19. stoletja. Pomembna je pred-
vsem zaradi lege na stičišču dveh glavnih in najkvalitetnejših 
mestnih trgov – Glavnega trga in Trga svobode.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7982
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 28
Lokacija: parc. št.: 410/3 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Petosna enonadstropna stavba 

s pripadajočimi dvoriščnimi objekti in dvokapno opečno streho 
ima rizalitno poudarjeno drugo in tretjo okensko os. Rizalit 
tvorita v nadstropju lizeni, v pritličju pa potlačeno polkrožni 
portal s pilastroma in profiliranima kapiteloma. Enak pilastrski 
motiv se pojavlja tudi na robovih fasade. Pritličje je izvedeno v 
rustiki, nadstropna okna imajo profilirane obrobe. Prav tako sta 
profilirana venčni zidec in podstrešni venec. Dvoriščno fasado 
členijo kapasto obokane arkade. Vhodna veža ima križno-gre-
benast obok s sosvodnicami. Pritlični in kletni prostori so delno 
banjasto obokani.

V osnovi starejša stavba z moderniziranim pročeljem je 
nastala najverjetneje v 17. stoletju, kar zlasti nakazujejo ohra-
njeni detajli v notranjosti.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7983
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 29 in 31
Lokacija: parc. št.: 521, 522 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna, osemosna stav-

ba v nizu je razdeljena na dve hišni številki, oblikovno pa tvori 
eno fasado. Pritličje je predelano v lokale, v tretji osi se nahaja 
pravokotni uvozni portal. Četrto in peto okensko os členi pila-
strska arhitektura. Okenske obrobe so gladke, karnise nekoliko 
usločene. Okna imajo profilirane police in motive rozet v para-
petih. Nadstropje je dodatno poudarjeno z rustiko in profilira-
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nim podstrešnim vencem. V veži je delno viden banjast obok 
s sosvodnicami. Iz nje vodi v nadstropje dvoramno, banjasto 
obokano stopnišče z oprogami. Nadstropje ima ravne stropove. 
Klet je banjasto obokana. Na dvoriščni strani se v obeh etažah 
pojavlja arkadni hodnik.

Najverjetneje iz dveh hiš sestavljena stavba kaže kvalite-
tno enotno zunanjo baročno podobo.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7984
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 33, 33a
Lokacija: parc. št.: 523/1, 523/2 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Štiriosno nadstropno stavbo z 

dvoriščnim objektom (Glavni trg 33a), ki je del neprekinjenega 
zazidalnega niza, členi v prvi osi portal potlačeno polkrožne 
oblike s historičnimi vratnicami. Pritličje, katerega pretežni del 
zavzemajo naknadno vzpostavljene izložbene odprtine, je iz-
vedeno v rustiki. Profilirane obrobe nadstropnih oken z rahlo 
usločenimi karnisami se podaljšujejo do venčnega zidca. Pod-
strešni venec sloni na reliefno izstopajočih kvadratkih. Veža 
ima traverzni strop.

Stavba s historično oblikovano fasado iz druge polovice 
19. stoletja predstavlja kvaliteten člen mestnega ambienta.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7985
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 34
Lokacija: parc. št.: 404/2, 407 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Triosno nadstropno stavbo členi 

portal pravokotne oblike, ki se nahaja v prvi osi. Pritličje, ki je od 
nadstropja ločeno s konkavnim venčnim zidcem, je predelano 

v izložbene odprtine. Nadstropna okna imajo gladke obrobe, ki 
se podaljšujejo do venčnega zidca. Veža je križno-grebenasto 
obokana. Klet ima opečnate banjaste oboke z oprogami. Hiša, 
ki je v osnovi iz 17. stoletja, tvori pomemben del historičnega 
ambienta starega mestnega jedra.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7986
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 36, 36a
Lokacija: parc. št.: 404/3, 405, 406 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Triosno nadstropno stavbo tvori 

na dvorišču objekt Glavni trg 36a. Ulično fasado členi pra-
vokotni portal, umeščen v prvo os, do koder vodijo stopnice. 
Pritličje je v celoti predelano v izložbene odprtine. Nadstropna 
okna imajo profilirane obrobe in karnise, ki slonijo na konzolah. 
V parapetnih poljih se pojavljajo motivi rombov. Med drugo in 
tretjo fasadno osjo se nahajajo ostanki nekdanje poslikave. 
Veža je križno-grebenasto obokana. Klet ima kamniti banjasti 
obok. Današnja zunanja podoba stavbe izvira iz leta 1896, 
njena notranjost je starejša – s konca 17. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7987
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 37
Lokacija: parc. št.: 525/2 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Štiriosno nadstropno stavbo, ki 

je del strnjenega zazidalnega niza, členi portal potlačeno pol-
krožne oblike s kvalitetnimi baročnimi vratnicami, ki zavzema 
prvo in drugo os. Portal je dodatno poudarjen s temenikom, 
kapiteloma ter preklado, ki sloni na dveh pilastrih. Pritlična okna 
z gladkimi obrobami in profiliranimi karnisami so zaščitena 
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z lesenimi naoknicami. Nadstropna okna imajo skromnejše 
okrasje, členijo jih le profilirane obrobe. V pritličju so ohranjeni 
leseni tramovni stropovi.

Nekdanja Mersijeva hiša je lep primer baročne stavbe z 
začetka 18. stoletja, ki je do danes ohranjena v dokaj neokr-
njeni obliki, s čimer predstavlja izjemno kvalitetno sestavino 
mestnega prostora.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7988
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 38
Lokacija: parc. št.: 402 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Pritličje štiriosne nadstropne stav-

be je izvedeno v rustiki. členijo ga izložbene odprtine z dvema 
dostopoma v lokal. Nadstropna okna so bogato okrašena s 
stranskimi pilastri, balustradnimi parapeti in usločenimi karni-
sami. Venčni zidec in podstrešni venec sta profilirana. Bogata 
baročna fasada s konca 18. stoletja spada med kvalitetnejša 
pročelja svoje dobe v mestu.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7989
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 39 in 39a
Lokacija: parc. št.: 526/1, 526/3, 526/4 k.o. Slovenj Gra-

dec.
Utemeljitev razglasitve: Triosna nadstropna stavba je del 

neprekinjenega zazidalnega niza. V tretji osi se nahaja pra-
vokotni portal z lesenimi historičnimi vratnicami, ki vodijo v 
banjasto obokano vežo. Profilirani okenski okvirji v nadstropju 
so dodatno poudarjeni s temeniki in policami. Fasado členita 
profilirana venčni zidec in podstrešni venec.

Kljub modernizirani fasadi, skriva stavba v svoji notra-
njosti vrsto detajlov, ki jo uvrščajo med starejše arhitekture v 
mestu – v čas okoli konca 16. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7990
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 40 in 

Cankarjeva 2
Lokacija: parc. št.: 401 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Nadstropna stavba s triosno glav-

no fasado stoji na vogalu Glavnega trga in Cankarjeve ulice, 
kjer se obnjo priključi tudi hiša Cankarjeva ul. 2. Pritličje ulične 
fasade je izvedeno v rustiki, okna obrobljajo gladke obrobe. 
Pravokotni portal z bidermajerskimi vratnicami se nahaja v tretji 
osi. Ob portalu je vzidana spominska plošča skladatelju Hugu 
Wolfu. Nadstropna okna s profiliranimi okvirji imajo polkrožno 
usločene karnise, ki slonijo na konzolah. Parapetna polja se po-
daljšujejo do profiliranega venčnega zidca. Vogali nadstropja so 
dodatno poudarjeni z dvema pilastroma. Skromnejšo stransko 
fasado z rustiko v pritličju, ki gleda na Cankarjevo ulico, členi 
le ena okenska os. Na dvoriščni strani se v nadstropju pojavlja 
leseni »gank«.

Rojstna hiša Huga Wolfa z zgodnjebaročno glavno fasado 
je v osnovi iz 17. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7991
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 47
Lokacija: parc. št.: 533 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Pritličje triosne nadstropne stavbe 

je v celoti predelano v namene lokala. Nadstropje krasi pre-
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prosta secesijska ornamentika. V notranjosti je veža banjasto 
obokana.

Stavba je v osnovi starejša in datira, po banjastem oboku 
sodeč, še v 17. stoletje.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7992
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Meškova 10a
Lokacija: parc. št.: 605/1, 605/2 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Močno predelana stavba je del 

starega mestnega stolpa iz 14. stoletja, katerega kamniti ostan-
ki so vidni le še v kleti.

Stavba je pomembna zaradi ohranjenega dela srednjeve-
škega mestnega obzidja s stolpom.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7993
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 1
Lokacija: parc. št.: 510 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Dvonadstropna vogalna stavba 

ima petosno glavno fasado in triosno stransko fasado, ki gleda 
na Glavni trg. Osrednje tri osi glavne fasade, ki je orientirana 
na Trg svobode, so rizalitno poudarjene. V prvem nadstropju 
se v parapetnih poljih pojavlja motiv rombov. Osrednja os je 
v prvem nadstropju poudarjena z balkonom in bidermajersko 
ograjo ter letnico 1862, nad katerim je etažo višje prisotno 
dvojno okno. Vogali so poudarjeni z rustiko. Stranska fasada 
je obdelana podobno.

V osnovi baročna stavba dominira na vogalu dveh osre-
dnjih mestnih trgov in učinkovito obvladuje oba mestna ambi-
enta.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7994
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 4
Lokacija: parc. št.: 513 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Nadstropna osemosna vogalna 

stavba ima osrednji dve osi rizalitno poudarjeni in na vrhu zaklju-
čeni z balustradnim zidcem, ki se dviguje nad streho. Sredinsko 
os členi portal potlačeno polkrožne oblike z neobaročnimi vratni-
cami. Pritličje je rustificirano. Nadstropna okna polkrožnih oblik 
so bogato okrašena. Stranska fasada, ki gleda na Glavni trg, je 
petosna in izvedena enako kot glavna fasada. Stavba je izjemno 
kakovosten primer ambiciozne neobaročne arhitekture iz časa 
okoli 1900. S svojo pojavnostjo učinkovito zaključuje potek trga 
proti župni cerkvi oziroma prehod v Meškovo ulico.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7995
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 5
Lokacija: parc. št.: severni del 519 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Nadstropna petosna vogalna 

stavba stoji na vogalu z Meškovo ulico. V osrednji osi pritličja 
jo členi rizalitno poudarjen rustificiran polkrožni portal. V rustiki 
so izvedene tudi obrobe pritličnih oken, medtem ko so nadstro-
pna okna obdana s pilastri in profiliranimi kapiteli, na katerih 
slonijo karnise oziroma triokotno zaključeno čelo nad osrednjim 
oknom. Triosna stranska fasada je obdelana enako kot glavna. 
Poznoklasicistična stavba, je bila zgrajena leta 1884 in spada 
med kvalitetnejše arhitekture v mestu.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:
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– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 30298
Ime enote: Slovenj Gradec – Upravniško poslopje 

dvorca Legen
Lokacija: parc. št.: 150/11 k.o. Legen
Utemeljitev razglasitve: Manjša renesančna enonadstro-

pna stavba s pravokotno talno ploskvijo je najverjetneje nastala 
hkrati z dvorcem okoli leta 1600. O tem pričajo sledovi velikih 
kamnitih renesančnih okenskih okvirov v prvem nadstropju. 
Stavba je bila prvotno krita s slikovito strmo štirikapno skodla-
sto streho, ki jo kaže upodobitev iz okoli leta 1830. Po porušitvi 
dvorca pred drugo svetovno vojno so upravniško poslopje 
deloma prezidali in ga pokrili z neustrezno položno dvoka-
pno streho, a ohranilo je vse osnovne značilnosti renesančne 
arhitekture. Stavba je kljub predelavam kulturnozgodovinsko 
pomembna, ker je ena redkih tovrstnih ohranjenih arhitektur-
nih stvaritev v slovenskem prostoru. Po drugi strani ima kot 
edini ohranjeni grajeni spomin na nekdanji odlični renesančni 
dvorec Legen velik pomen za razumevanje historičnega pro-
stora na obrobju Slovenj Gradca. Ohranjeni elementi v celoti 
omogočajo avtentično obnovo stavbe v renesančni podobi. V 
obnovljeni obliki bi jo bilo mogoče primerjati z znanim rotovžem 
v Lembergu pri Šmarju in bi zelo obogatila profano arhitekturno 
dediščino na območju Slovenj Gradca.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infra-
strukture in reklam;

– pri kakršnih koli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 694
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Cerkev 

sv. Pankracija
Lokacija: parc. št.: 148/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 k.o. 

Stari trg

Utemeljitev razglasitve: Nenavadna cerkvena arhitek-
tura, ki je posledica prepleta utrdbene in sakralne stavbne 
strukture, stoji na dominantnem položaju na hribu nad Starim 
trgom. Njeno raščeno zasnovo tvori kvadratna cerkvena ladja 
iz okoli leta 1240, ki je ostanek nekdanje grajske kapele. V po-
zni gotiki ji je bila na južni strani dozidana zakristija in nad njo 
»svete stopnice« v 18. stoletju. Prav tako v 18. stoletju so ladji 
dozidali ožji, podolgovat prezbiterij s tristranim zaključkom 
in pevski kor. Zahodno od cerkve stoji samostojno cerkveni 
zvonik iz 17. stoletja, ki hrani v svoji stavbni substanci ostan-
ke grajskega bergfrida. Cerkveni kompleks obdaja taborsko 
obzidje s kamnitim, polkrožno zaključenim portalom iz prve 
polovice 16. stoletja, ki ima vogale prirezane na ajdovo zrno. 
Znotraj obzidja se nahaja tudi stara duhovniška hiša, ki je 
nastala na prelomu 16. stoletja.

Cerkev prekriva piramidasta streha iz skrilja. Je kamnite 
gradnje z gladkimi fasadami, brez talnega in strešnega zidca. 
Glavno fasado členi portal s timpanonom, kjer se nahaja fi-
guralna kompozicija Marije z Jezusom in dvema svetnikoma. 
Južna stena ladje ima nad stopnicami vzpostavljeni dve okrogli 
okni s konca 15. stoletja. Svete stopnice, ki zaključujejo Križev 
pot, se dvigajo v obokanem hodniku, ki se na vrhu končuje 
z ovalno kupolo. Na vratih imajo kovano mrežo iz 2. četrtine 
18. stoletja. Poslikave iz 70. let 18. stoletja se pripisujejo An-
tonu Lerchingerju.

Dvoransko zasnovano notranjost pokrivajo štirje križnore-
brasti oboki, ki se v sredi cerkve naslanjajo na marmorni rimski 
steber masivne izdelave. Njegov potek se navzgor enakomerno 
zožuje in zaključuje s čašastim kapitelom. Rebra se polkrožno 
križajo v sklepnikih. Poslikave na oboku ladje izvirajo iz okoli 
leta 1580. Na slavoločni steni se pojavljajo baročne poslikave, 
na južni in severni steni ladje pa poslikave s konca 17. stoletja.

Bogato cerkveno notranjščino dodatno dopolnjujejo ba-
ročni oltarji, ki so bili restavrirani konec 20. stoletja, sočasno s 
poslikavami. Glavni oltar krasi slika sv. Pankracija. Na oltarju 
sv. Janeza Nepomuka, ki je prislonjen na severno steno, je na 
sliki uprizorjena Marija z Jezusom v naročju, obdana s števil-
nimi svetniki. Na južnem stranskem oltarju je upodobljen sv. 
Alojzij, kateremu je oltar tudi posvečen. Oltarne slike so delo 
J. A. Straussa.

Cerkev sv. Pankracija predstavlja s svojo enoladijsko 
dvoransko zasnovo tipološko izjemno pomemben in za svoj čas 
zelo napreden spomenik srednjeveške arhitekture, ki je eden 
redkih ohranjenih v evropskem prostoru.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/3, 
151, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 153, 154, 155, jugovzhodni 
del 1273/6, 1273/7, 1273/8, 1273/9, 1273/10, 1273/11, 1273/12 
k.o. Stari trg pri Slovenj Gradcu.
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Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3392
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Cerkev 

sv. Radegunde
Lokacija: parc. št.: 188/1, 188/2, 188/3, južni del 188/4, 

188/6 k.o. Stari trg
Utemeljitev razglasitve: Cerkev se nahaja sredi naselja, 

nad župniščem, na strmem pobočju pod Gradom. Njeno za-
snovo tvori pravokotna ladja, ki je bila zgrajena v drugi tretjini 
14. stoletja ob starem pokopališču. Ladjo členita simetrično 
prizidani, nižji baročni kapeli in enako visok, tristrano za-
ključen prezbiterij, pod katerim se nahaja kripta. Na severni 
strani prezbiterija je dozidana nadstropna zakristija. Zvonik 
s čebulasto streho in vhodno lopo v pritličju stoji na zahodu, 
pred glavno fasado. Leta 1529 je bil sezidan sočasno s 
prezbiterijem, ki je bil kasneje barokiziran. Baročno obliko-
vane fasade so plitvo členjene. Stranski kapeli sv. Rožnega 
venca in sv. Frančiška Ksaverija sta bili sezidani v dvajse-
tih letih 18. stoletja. V tem času je bila poprej ravno krita 
cerkev enotno banjasto obokana. Svojo prvotno obliko je 
ohranila kripta, katere obok s sosvodnicami sloni na nizkem 
centralnem stebru, ki je po obliki še poznogotski. Cerkvena 
notranjščina je bila poslikana v 19. stoletju. Dodatno jo odli-
kuje bogata baročna oprema. Glavni oltar je delo J. J. Mersija 
iz leta 1768. Krasijo ga kipi sv. Radegunde, sv. Katarine in 
Lucije ter sv. Trojice na vrhu. Stranska oltarja v kapelah je 
izdelal M. Wieser leta 1722. Stranski oltar v severni kapeli je 
posvečen Mariji, na oltarju v južni kapeli pa se poleg Fran-
čiška Ksaverija nahajajo še figure sv. Ignacija, Frančiška 
Borgija, sv. Blaža in sv. Jakoba.

Raščena cerkvena arhitektura, ki je nastala v času med 
1498 in 1748, kaže danes enotno baročno podobo z bogato 
opremo. Posebej jo odlikuje poznogotska kripta pod prezbite-
rijem in kasneje nastale štiri kostnice okoli nje.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob 
njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raz-
iskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št. 1371/1, 
severni del 188/4, 188/5, 191/1, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3, 
193/4, 193/5, 196/1, 196/3, 196/4, 196/5, 197/1, 197/5, 197/6, 
197/7, 197/8 k.o. Stari trg pri Slovenj Gradcu.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 13653
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Šteklova hiša
Hišna številka: Stari trg 278
Lokacija: parc. št.: južni del 1041/2 k.o. Stari trg.
Utemeljitev razglasitve: Ob poti proti Grajskemu griču 

in cerkvi sv. Pankracija stoji stara pritlična, delno podkletena 
kmečka hiša, pokrita z visoko čopasto dvokapnico. Kritina 
je sekundarna, prvotno je bila krita s skodli. Tretjina hiše je 
lesena, cimprana, ostali del z vežo, kuhinjo in sobo je zidan 
iz kamna. Lesen del stavbe tvori pod širokim strešnim napu-
ščem vogalne konzolne vence. Okna so manjša, pokončna, 
dvokrilna, deljena v šest polj. Na zadnji fasadi lesenega dela 
so ostanki še manjših okenskih odprtin. Hiša ima tradicionalno 
tlorisno razporeditev. V nekdanji črni kuhinji se je v zidu ohranil 
svinski kotel, v ostalih prostorih pa dve krušni peči z original-
nimi pečnicami. Stavba, ki je svojo sedanjo podobo pridobila v 
drugi polovici 19. stoletja in je v osnovi starejša, ima ohranjeno 
originalno stavbno pohištvo istega obdobja ter nekaj kvalitetne 
bivalne opreme iz preteklosti.

Čeprav hiša ni naseljena in je v slabšem gradbenem 
stanju, je izrednega zgodovinskega pomena v svojem okolju, 
ker predstavlja zadnji primer arhaičnega kmečkega doma z 
značilnimi arhitekturnimi in etnološkimi detajli.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 7996
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Župnišče
Hišna številka: Stari trg 57
Lokacija: parc. št.: 193/5 k.o. Stari trg
Utemeljitev razglasitve: V osnovi srednjeveška, v brežino 

naslonjena stavba župnišča se nahaja pod cerkvijo sv. Rade-
gunde, v njeni neposredni bližini. Stavbno zasnovo tvorijo posa-
mezni trakti, ki oklepajo ozko notranje dvorišče z grbom iz leta 
1626, ko je bila stavba predelana. Severni del župnišča pred-
stavlja najstarejši del stavbe, ki je grajena pretežno iz kamna. 
Sedemosna južna fasada, ki se odpira proti dolini, ima rizalitno 
poudarjene zadnje tri osi, kar nakazuje večfaznost gradnje. 
Sicer gladko fasado členijo rahlo usločene okenske odprtine v 
pritličju ter pravokotna okna z renesančnimi okvirji v glavnem 
nadstropju. Renesančna členitev s polovičnim nadstropjem v 
vrhnji etaži se pojavlja tudi na JV stranski fasadi. Štirikapne 
strehe prekriva opečna kritina. Kletni prostori severnega trakta 
so banjasto obokani, enako pritlični prostori vzhodnega trakta. 
Nadstropni prostori imajo ravne stropove.

Okoli leta 1600 nastala stavba v italijanskem renesanč-
nem slogu kaže kljub prezidavam svoje glavne arhitektonske 
kvalitete, ki so dodatno poudarjene z izjemno lego v prostoru.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
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ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 3418
Ime enote: Šmartno pri Slovenj Gradcu – Cerkev Ma-

rije Pomočnice na Homcu
Lokacija: parc. št.: 707/2 k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Utemeljitev razglasitve: Enotno zasnovana baročna cerkev 

stoji znotraj kamnitega obzidja, na hribu sredi gozda vzhodno od 
ceste Mislinja–Slovenj Gradec. Sestavljena je iz široke ladje ter 
nižjega in ožjega, tristrano zaključenega prezbiterija. Nad triko-
tnim fasadnim čelom se dviga zvonik čebulaste oblike. Glavno 
fasado členijo trije polkrožni kamniti portali s tremi pravokotnimi 
okenskimi odprtinami nad njimi. Ob portalih se pojavljajo pilastri, 
ki ponazarjajo tridelnost ladje. Pilastri so prisotni tudi ob robovih 
zvonika. Osrednji del pritličja glavne fasade je izveden v rustiki, 
nad njo so izpisane letnice 1759, 1818, 1862. Leta 1759 je 
cerkev dobila triladijsko zasnovo, leta 1818 je bil postavljen kor 
in leta 1862 so bile obokane vse tri ladje, cerkev pa povišana. 
Strehe ladje, prezbiterija in zvonika so krite s pločevino. Vsa 
okna so baročna, pravokotna, s poslikanimi stekli iz let 1916–17. 
Na poligonalnem delu prezbiterija se pojavljajo tri zazidana okna 
polkrožne oblike, nad njimi pa tri polkrožne okenske line.

Celotna notranjost je obokana. Prezbiterij ima banjast 
obok z dvema oprogama in sosvodnicami, glavna ladja ima 
kapast obok z oprogami, stranski ladji sta križno-grebenasto 
obokani. Tlak iz leta 1871 sestavljajo črno-bele kamnite plošče.

Od bogate baročne opreme velja izpostaviti glavni oltar 
z levim stranskim oltarjem iz okrog leta 1759, delo slovenjgra-
škega kiparja Mersija. Na glavnem oltarju so kipi Marije Vne-
bovzete, sv. Jožefa, sv. Joahima, sv. Elizabete in sv. Ane. Levi 
stranski oltar je posvečen sv. Frančišku Ksaveriju. V njegovem 
nastavku se nahajata sliki J. A. Straussa: Križanje in sv. Alojzij. 
Desni stranski oltar je starejši, iz leta 1728. V njem sta sliki 
sv. Mihaela in sv. Terezije, ob strani stojita kipa sv. Janeza 
Evangelista in sv. Ambrozija. Kiparsko bogato okrašeno pri-
žnico je okrog leta 1730 izdelal konjiški kipar Mihael Pogačnik.

Tabernakelj in orgle so iz 19. stoletja.
V cerkvenem območju stojijo tudi 3 kapele, del štirinajstih 

postaj Križevega pota – od pokopališke kapele ob Šmarški 
cerkvi do Marijine cerkve na Homcu, ki je še danes priljubljena 
romarska točka.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: V vplivnem obmo-
čju se nahajajo 3 kapelice: neogotska kapelica (EŠD 8001), 
kapelica severozahodno od cerkve (EŠD 8000) in kapelica 
sv. Jožefa (EŠD 8002).

Neogotska kapelica zaprtega tipa (EŠD 8001) s kvadra-
tnim tlorisom in dvokapno streho stoji severovzhodno od cerkve 
in izvira iz 19. stoletja. členi jo šilastoločni profiliran portal in 
prav tako šilastoločni slepi niši na stranskih fasadah, ki sta 
poslikani s podobami sv. Ane z Marijo in sv. Krištofa z otrokom.

Tristrano zaključeno kapelo pravokotnega tlorisa, ki se 
nahaja severozahodno od cerkve (EŠD 8000), prekriva pi-
ramidasta streha, krita z leseno kritino – »šintli«. Vrh nje se 
dviga poligonalen lesen stolpič. Konkavni podstrešni venec je 
okrašen s profiliranim robom. Bočni fasadi členita polkrožno 
zaključeni okenski niši, glavno fasado pa polkrožni portal. V no-
tranjosti se pojavlja profiliran venčni zidec in stenska poslikava 
Jezusa na mrtvaškem odru.

Tristrano zaključena kapela sv. Jožefa (EŠD 8002) s 
pravokotnim tlorisom in dvokapno streho ter konkavnim pod-
strešnim vencem se nahaja v neposredni bližini cerkve in izvira 
s konca 18. stoletja. Fasado obteka profiliran venčni zidec. 
Stranske fasade členijo potlačenoločne slepe niše s poslika-
vami, glavno fasado pa portal polkrožne oblike. Notranjščina 
je banjasto obokana s štukaturnim robom na stropu in stensko 
poslikavo sv. Jožefa tesarja iz 19. stoletja.

Parc. št.: zahodni del 1119, 707/1, 707/3, 707/4, 708, 709, 
710, 711, 712 k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3417
Ime enote: Šmartno pri Slovenj Gradcu – Cerkev 

sv. Martina
Lokacija: parc. št.: 50/12, 50/14, 50/15 k.o. Šmartno pri 

Slovenj Gradcu.
Utemeljitev razglasitve: Z obzidjem obdana cerkev, ki iz-

vira iz prve polovice 13. stoletja, stoji v središču naselja. Njeno 
zasnovo tvori pravokotna ladja s tristrano zaključenim, enako 
visokim in širokim prezbiterijem, ter čebulast zvonik z vhodno 
lopo na zahodu. Najstarejši del cerkve predstavlja njena osre-
dnja ladja, ki je bila nižja od sedanje in ravno stropana, proti 
vzhodu pa se je najverjetneje apsidalno zaključevala. Po letu 
1500 so ladjo podaljšali proti zahodu, jo dvignili, poznogotsko 
obokali in na južni strani poslikali s fresko sv. Krištofa. Dodali so 
ji tudi strešni zvonik. Po požaru leta 1640 so ladji prizidali enako 
visoki in ravno sklenjeni stranski ladji, apsido pa nadomestili 
s 3/8 prezbiterijem. Leta 1657 je cerkev dobila nov zvonik na 
zahodni strani. V prvi polovici 18. stoletja so star prezbiterij na-
domestili s sedanjim, v podaljških stranskih ladij pa sta nastala 
prizidka z oratorijema. Ladja je dobila pravokotna baročna okna 
in zidan kor. Leta 1844 je cerkev dobila nov glavni portal. V letih 
1845–1846 so jo nekoliko dvignili, na vzhodu trapezasto zaklju-
čili, preobokali vzhodno stran prezbiterija in jo na novo ostrešili. 
Cerkev z dekorativno fasadno poslikavo, katere zunanjščina je 
sicer brez stenskih členitev, prekriva opečna kritina. Osrednja 
ladja je obokana s štirimi polami mrežasto rebrastega oboka 
brez sklepnikov, ki počivajo na močnih notranjih, polstebrasto 
zaključenih opornikih. Stranski ladji sta križno grebenasto obo-
kani in s štirimi pari zašiljenih lokov povezani z glavno ladjo. 
Oba oratorija v podaljških stranskih ladij sta v nadstropjih dva-
krat križno obokana. Ladje in oratorija pokrivajo kamniti oboki, 
prezbiterij opečni. Pevski kor z neogotsko leseno ograjo počiva 
na dveh toskanskih stebrih. Vsa notranjščina je ornamentalno 
figuralno poslikana. Marmorni tlak je nov. V stenah ladje je 
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vzidanih več napisnih plošč in nagrobnikov. Cerkveno notranj-
ščino dodatno plemeniti bogata cerkvena oprema. Glavni oltar 
je leta 1767 izdelal slovenjgraški kipar J. J. Mersi, leto zatem 
ga je poslikal in pozlatil njegov someščan J. A. Strauss. Prvo-
tno oltarno sliko sv. Martina je kasneje nadomestil sedanji kip 
svetnika. Ob glavnem oltarju stojita slavoločna oltarja iz srede 
18. stoletja, posvečena Jožefovi smrti in Marijinemu spočetju. 
Njune štiri slike je okoli leta 1750 naslikal J. A. Strauss. Prižnica 
in klopi so neogotske.

Na opuščenem pokopališču ob cerkvi je do leta 1954 stala 
baročna kapela sv. Križa iz leta 1739, do katere je vodil Križev 
pot s 14 postajami z bližnjega Homca, od cerkve Matere Božje.

Cerkev predstavlja s svojim raščenim stavbnim sestavom, 
ki nas privede do njene romanske zasnove, izjemen arhitektur-
ni dosežek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 3/1, 3/3, 
3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, vzhodni del 
50/1, 50/12, 50/13, severni del 50/16, 50/17, 53/1, 53/2, 53/3, 
53/4, 54/1, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, severni del 1107/3, severni 
del 1107/4, 1107/5, 1107/6, 1107/7, osrednji del 1130/4, k.o. 
Šmartno pri Slovenj Gradcu.

parc. št.: 483/2, 483/3, 483/4, 483/5, 483/8, 488/2, 488/4, 
491, 493/1, 493/2, 496, južni del 603, jugozahodni del 1348/1, 
južni del 1349/1, 1349/5, 1349/6, 1349/7, južni del 1349/8, 
1349/26, 1349/27, osrednji del 1374/8, 1374/11 k.o. Legen.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3186
Ime enote: Šmiklavž – Cerkev sv. Helene
Lokacija: parc. št.: *27, 434 k.o. Šmiklavž.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev, ki izvira v osnovi iz 

13. stoletja in je bila kasneje barokizirana, stoji severno od 
razloženega naselja. Njeno zasnovo tvorijo čokat zvonik na za-
hodni strani, pravokotna ladja, nekoliko ožji, toda enako visok, 
tristrano zaključen prezbiterij s poudarjenimi šivanimi robovi iz 
peščenjaka ter zakristija na severni strani. Ladja in prezbiterij 
sta krita z bobrovcem, streha zvonika je iz pločevine. Odprtine 
so pravokotnih oblik, z izjemo delno zazidanega poznogotske-
ga okna v osi prezbiterija in polkrožnega glavnega portala z 
žlebastim profilom. Celotna notranjost je bila sredi 19. stoletja 
banjasto obokana. Istočasno so cerkvi prizidali zakristijo in 
zvonik. Kor sloni na dveh toskanskih stebrih s tremi polkrožnimi 
arkadnimi loki. Glavni oltar sv. Helene je kvalitetno baročno 
delo iz okoli leta 1670. Na južni steni ladje so ob slavoloku vidni 
ostanki nekdanjih poslikav. Cerkev sv. Helene z njeno baročno 

podobo stoji na krajinsko pomembnem mestu in tvori skupaj s 
širšo okolico kvalitetno celoto.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 431/1, 
431/7, 438, južni del 439, južni del 712/1 k.o. Šmiklavž. parc. 
št.: 258/1, 259/1 k.o. Graška gora.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 13626
Ime enote: Šmiklavž – Končičeva hiša
Hišna številka: Šmiklavž 31
Lokacija: parc. št.: južni del *24 k.o. Šmiklavž.
Utemeljitev razglasitve: Na domačiji se je ob novi stano-

vanjski stavbi ohranila stara, mogočna kmečka hiša, ki so ji v 
polpreteklem obdobju nadeli novo streho z nižjim naklonom. 
Primarna streha je bila visoka, čopasta dvokapnica s širokim 
vhodnim napuščem, krita s skodli. Hiša je podolžnega tlorisa 
ter razen v predelu kuhinje povsem podkletena. Kletni nivo ter 
manjši del bivalnih prostorov sta grajena iz kamna, preostala 
stavba je lesen cimper, ponekod sekundarno obit z deščicami 
v vodoravni strukturi. Stropovi so povsod leseni, v kuhinji pa 
je kasnejši traverzni obok. Čez pročelje nad kletjo poteka pod 
širokim strešnim napuščem celostranski gank s preprosto lese-
no ograjo. Notranjščina ima klasično razporeditev z osrednjim 
delom s kuhinjo in vežo, levo in desno se nahajajo ostali bivalni 
prostori.

Končičeva stara hiša je pomembna predvsem zaradi svo-
je originalne notranjščine in arhitekturnih detajlov lesene kladne 
konstrukcije. V osnovi je dimničnega porekla, svojo prepoznav-
no podobo pa je pridobila sredi 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
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EŠD: 3185
Ime enote: Šmiklavž – Cerkev sv. Miklavža
Lokacija: parc. št.: *11 k.o. Šmiklavž.
Utemeljitev razglasitve: V osnovi romanska cerkev, ki se 

prvič omenja leta 1265, stoji na pomolu nad dolino, južno od 
ceste Podgorje–Mislinjska dobrava. Cerkveno zasnovo tvori 
pravokotna ladja s predzidanim zvonikom in tristrano skle-
njenim, enako visokim prezbiterijem, ki ima na severni strani 
priključeno zakristijo. Severno in južno stran ladje členita poli-
gonalno oblikovani baročni kapeli.

Cerkev je bila predelana v pozni gotiki in baroku. Prvotna 
cerkev je imela ravno krito ladjo in kvadratast, križno-rebrasto 
obokan prezbiterij, kar dokazuje danes ohranjena geometrična 
konzola v njem. V pozni gotiki so križno-rebrast obok prezbiteri-
ja nadomestili z rebrasto-zvezdastim. Pozidan je bil tudi zvonik, 
kar dokazuje gotski portal, ki vodi na kor. V baroku je dobil 
kvadratast prezbiterij tristrani zaključek, ladja je dobila baročni 
obok, zvonik baročno streho, dozidani sta bili obe kapeli.

Zunanjščino členijo gladke fasade brez talnega zidca s 
pravokotnimi okenskimi odprtinami. Glavni portal je zidan s 
segmentnim lokom. Podnožje zvonika s pločevinasto streho 
tvori na dve strani odprta zvonica. Ostale strehe prekriva škrilj. 
V notranjosti ima ladja poslikan banjast obok s sosvodnicami. 
Prezbiterij je poznogotsko obokan v obliki štirirogeljne zvezde 
z rebri, ki imajo dvojni žleb. Vzhodni zaključek je obokan in 
brez reber. Slavolok z živim robom ima rahlo šilasto obliko. 
Neogotski glavni oltar ni več prisoten.

Baročna zunanja podoba cerkve hrani v svoji notranjosti, 
zlasti v ostenju ladje in prezbiterija, srednjeveške ostanke. 
Monumentalno cerkveno celoto zaokrožata kapelici pred njo, 
kar daje celotni pokrajini slikovit poudarek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: V vplivnem območju 
se nahajata enako oblikovani, nasproti si stoječi kapelici pra-
vokotnega tlorisa z dvokapno opečno strešico, poudarjenim 
talnim zidcem in poslikano notranjščino, ki se stojita južno 
od cerkve sv. Miklavža (EŠD 8014). Pročelje členi polkrožen 
portal, sloneč na dveh pilastrih s kapiteloma, nad katerim se 
zaključuje trikotno čelo. Portalna členitev se ponavlja tudi na 
stranskih fasadah v obliki slepih polkrožnih lokov. Kapelici iz 
19. stoletja tvorita skupaj s cerkvijo zaokroženo celoto ambi-
enta, ki je hkrati kvaliteten prostorski poudarek.

V vplivno območje sodita tudi Lokovnikova kapela (EŠD 
12355) in Kuzmanova kapela (EŠD 12356).

parc. št.: 178/1, 178/3, 179/1, 179/3, 181/1, 181/3, 181/5, 
182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 183, 185, 186/3, 186/4, 186/6, 
186/7, severni del 186/8, 186/9, 197, 697/23, 697/25, 697/27, 
severni del 697/28, 697/30, 697/32, 697/33, 697/34, 697/35, 
697/36, 697/37, 697/42, 697/48, 697/49, vzhodni del 699/1, 
699/2 k.o. Šmiklavž.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3423
Ime enote: Tomaška vas – Cerkev sv. Tomaža
Lokacija: parc. št.: *12, jugovzhodni del 745 k.o. Gola-

vabuka.
Utemeljitev razglasitve: V osnovi romanska cerkev, ki se 

prvič omenja leta 1375, stoji v središču naselja. Sestavljajo jo 
zvonik z visoko osmerokotno streho pred glavno fasado, pra-
vokotna ladja, nekoliko ožji in enako visok, tristrano zaključen 
prezbiterij ter zakristija na južni strani. Prvotna cerkev iz prve 
polovice 13. stoletja je bila najverjetneje opremljena z apsido 
in strešnim stolpičem. Iz tega časa je ohranjena ladja. Sedanji 
prezbiterij je dobila v drugi polovici 16. stoletja, zvonik in zakri-
stijo pa šele okoli leta 1845. Takrat je bila povišana tudi ladja.

Sicer gladko zunanjščino brez talnega zidca členijo neo-
gotske okenske odprtine. Zvonik s pritlično lopo prekriva plo-
čevinasta streha, ladjo s prezbiterijem in zakristijo pa opečna 
kritina. V notranjosti ima ladja raven kasetiran in dekorativ-
no poslikan lesen strop, rebrasto obokan prezbiterij izvira iz 
19. stoletja. Šilasti slavolok ima ostre robove.

Od opreme velja izpostaviti glavni oltar iz 18. stoletja, 
delo Mersijeve delavnice, kjer se v osrednji niši nahaja Vstali 
Kristus s sv. Tomažem, flankiran s kipi sv. Petra in Pavla ter sv. 
Mateja in Miklavža. Oba stranska oltarja sta iz 17. stoletja. Levi 
stranski oltar sodi v skupino zlatih oltarjev. Na njem se nahajata 
kipa Marije z Jezusom in sv. Jožefa. Manj bogat desni stranski 
oltar upodablja sv. Štefana. V cerkvi se nahaja tudi slika sv. To-
maža, delo J. A. Straussa. Orgle so iz prve polovice 18. stoletja, 
tabernakelj iz 19. stoletja.

Cerkev z baročno opremo je kvaliteten umetnostnozgodo-
vinski spomenik, ki hrani v sebi sledove različnih obdobij – od 
romanike do neogotike, hkrati pa predstavlja s svojo umestitvijo 
v prostor pomemben krajinski poudarek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 3219
Ime enote: Troblje – Cerkev sv. Marije
Lokacija: parc. št.: *9, 89 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev, ki se prvič omenja leta 

1396, stoji v središču naselja. Njeno zasnovo tvori pravokotna 
ladja z nekoliko ožjim prezbiterijem, zvonik s čebulasto streho 
in enonadstropna zakristija na južni strani. Fasade so členjene 
s pravokotnimi okni in dekoracijo v kombinaciji ometa in gladkih 
lizen. Strehe so opečne, z izjemo zvonika, ki je iz pločevine. 
Enoladijsko notranjščino z močno profiliranim venčnim zidcem 



Stran 3684 / Št. 26 / 8. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije

in banjasto obokanim prezbiterijem s sosvodnicami dopolnjuje 
kvalitetna sočasna oprema iz 18. stoletja, delo J. J. Mersija. Od 
opreme velja izpostaviti Marijin kip iz okoli leta 1522, ki naj bi 
bil beljaškega izvora.

Enotno baročno koncipirana stavba iz leta 1762 je po-
membna zaradi svoje enovitosti in kvalitetne baročne opreme.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

EŠD: 7997
Ime enote: Troblje – Kelnerjeva vila
Hišna številka: Troblje 46
Lokacija: parc. št.: *120, 142/2, 143/2 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: Nadstropna stanovanjska vila sto-

ji na izpostavljeni legi, v centru vasi. Tlorisno razgiban objekt 
pokriva opečna, šotorasta streha, z izjemo obeh izzidkov, kjer 
so čelni zatrepi zidani. Streho pod širokim napuščem poudarja-
jo lesene, dekorativno rezljane konzole. Glavna vhodna fasada 
je triosna, s pravokotnim vhodnim portalom ter originalnimi 
lesenimi vrati. Tudi večina ostalega stavbnega pohištva je iz-
virnega, z izjemnimi mizarskimi detajli okenskega oblikovanja. 
Fasade odlikuje historična fasadna profilacija (okensko okrasje, 
šivani robovi, mejni zidci, kot tudi opečni in keramični elementi). 
Proti vaškemu jedru stavbo poudarja odprta arkadna veranda, 
z dekorativno kovinsko ograjo in lesenim kasetnim stropom. 
Stavba ima ohranjeno tlorisno zasnovo, primarne tlake ter 
leseno stopnišče.

Vila je kvalitetna arhitektura zadnje četrtine 19. stoletja, ki 
jo dopolnjuje tudi delno ohranjen vrt.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 3338
Ime enote: Vrhe – Cerkev sv. Neže
Lokacija: parc. št.: 1582/3 k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev, ki je bila zgrajena v letih 

1370–1376, se nahaja na tromeji občin Dravograd, Ravne na 

Koroškem in Slovenj Gradec. Odlikuje jo samotna lega na jasi 
sredi gozda, kjer stoji cerkev z lipo, zaokrožena s prelepo goz-
dno kuliso. Njeno zasnovo tvori visoki zvonik z osmerokotno 
šilasto streho, pravokotna ladja z manjšim, tristrano sklenjenim 
prezbiterijem, katerega podpirajo trije zunanji oporniki ter no-
vejša zakristija. Gladke fasade brez talnega in strešnega zidca 
členita dve okni na ladji in tri zašiljena okna na prezbiteriju. 
Mlajši zvonik s tremi potlačeno-ločnimi odprtinami v pritličju 
prekriva pločevinasta streha, ladjo in prezbiterij eternit plošče.

Notranjost ladje prekriva obnovljen lesen strop, ki je posli-
kan s šablonami. Freskiran obok prezbiterija nosi pet radialno 
razprtih reber močnega žlebastega profila brez sklepnikov in 
konzol. Krasijo ga sočasne poslikave, ki se pojavljajo tudi na 
slavoločni steni in so delo furlansko-koroške delavnice. No-
tranjost dodatno dopolnjuje kvalitetna oprema iz 17. stoletja s 
tremi oltarji in prižnico.

Gotska cerkev predstavlja s svojo samotno lego in arhi-
tekturno vrednostjo, katero dodatno plemenitijo sočasne freske 
in kakovostna oprema iz 17. stoletja, izjemen umetnostnozgo-
dovinski dosežek, ki ima tudi širši regionalni pomen.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 1582/1, 
1582/2, 1583, 1585, 1587 k.o. Vrhe.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spome-
nika.

EŠD: 3394
Ime enote: Vrhe – Cerkev sv. Urbana
Lokacija: parc. št.: 309/6 k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev, ki se prvič omenja leta 

1391, stoji v dolini zahodno od ceste Bukovska vas–Vrhe. 
Sestavljajo jo pravokotna ladja s predzidanim zvonikom in 
širšim, tristrano zaključenim prezbiterijem brez podstrešnega 
venca. Na severni strani prezbiterija je bila kasneje dozidana 
pritlična zakristija. Iz kamna grajena cerkev ima gladke fasade, 
brez vsakršne profilacije. Prezbiterij členijo visoka, rahlo šilasta 
okenska ostenja z žlebasto profiliranim okvirjem in ostanki 
nekdanjih poslikav. Okenske odprtine so polkrožnih oblik. Na 
južni strani ladje se pojavljata dve pravokotni okni, na severni 
strani je ob polkrožni okenski odprtini vzpostavljen močan 
opornik, ki povezuje ladjo z zakristijo in prezbiterijem. Neraz-
členjen baročni zvonik s tremi polkrožnimi odprtinami v pritličju 
ima osmerokotno piramidno streho, krito s skodlami. Ladjo in 
prezbiterij prekriva zarezna cementna opeka. V notranjosti je 
ladja ravno stropana, prezbiterij ima zvezdasto-rebrasti obok. 
Rebra brez sklepnikov imajo enojni žleb s trapezastim hrbtom. 
Ob slavoločni steni so rebra naslonjena na nizke konzole, ki 
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se ponekod preko kapitelov podaljšujejo v služnike. Polkro-
žni slavolok je močno posnet in prirezan na ajdovo zrno. Od 
opreme velja izpostaviti oltarje iz 17. stoletja. Glavni oltar sodi 
v skupino zlatih oltarjev s stranskima figurama sv. Barbare in 
Katarine. Do leta 1898 se je na sredi nahajal relief sv. Urbana, 
ki je bil premeščen.

Najstarejši del cerkve predstavlja ladja, ki izvira iz okoli 
leta 1390. Prezbiterij je mlajši, iz okoli 1500. Kljub temu, da 
je bila cerkvena celota kasneje prezidana, je njena gotska 
zasnova še vedno evidentna in predstavlja, vključno s svojo 
lego, kvaliteten prostorski poudarek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika:
parc. št.: 309/3, 309/7, 311, 312/1, 312/2 k.o. Vrhe.
Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 

območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

EŠD: 8055
Ime enote: Vrhe – Domačija Anžič
Hišna številka: Vrhe 1
Lokacija: parc. št.: 1607/2, južni del 291/, 291/2, 291/3, 

292/2, južni del 297/1, k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Ob pomembnem križišču med-

krajevnih cest v naselju stoji mogočna kmečka domačija, z 
nadstropno zidano hišo, tipičnim gospodarskim poslopjem in 
manjšo kapelico. Ob starih dominantnih stavbah se je v novej-
šem času pojavilo še nekaj drugih objektov, zlasti gospodarske-
ga značaja. Leta 1929 je pri prenovi hiša dobila današnjo, dokaj 
spremenjeno zunanjo podobo: simetrična dvokapnica nižjega 
naklona, krita z opeko; dekorativni leseni strešni elementi v 
čelih; pokončna dvokrilna okna opremljena z lesenimi polkni. 
Glavni, pravokotno oblikovan vhodni portal je izveden na čelni 
fasadi. Notranjščina pa skriva mnogo starejše arhitekturne ele-
mente: banjasto obokano pritličje nakazuje na baročno zasno-
vo stavbe, tlorisna razporeditev pa na dokaj arhaično prvotno 
prostorsko ureditev ter raščenost stavbe.

Gospodarsko poslopje je podolžna nadstropna stavba, 
z zidanimi hlevi v pritličju in lesenim skednjem v nadstropju. 
Pokriva jo opečna dvokapna streha. Do senika vodi zidan most 
na zadnji, podolžni fasadi.

Domačiji pripada tudi manjša zidana kapelica z večjo nišo 
in preprostimi poslikavami, zgrajena leta 1832 ter obnovljena 
v letih 1926 in 1972.

Kmečka domačija z dolgoletno gostilniško tradicijo je po-
memben kulturnozgodovinski spomenik, s specifičnimi arhitek-
turnimi in prostorskimi akcenti.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 3312
Ime enote: Zgornji Razbor – Cerkev sv. Danijela
Lokacija: parc. št.: *8/1, *8/2, 763 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: Cerkev z obzidanim pokopali-

ščem, ki se prvič omenja leta 1383, stoji sredi redko pozidane-
ga naselja jugozahodno od Slovenj Gradca. Cerkveno zasnovo 
tvori pravokotna ladja s tristrano zaključenim prezbiterijem. Na 
severni strani sta priključena poligonalna kapela in zvonik z 
osmerokotno streho. Sedanja cerkev z zvonikom je poznogot-
skega porekla, najverjetneje z začetka 16. stoletja. Kapela je 
kasnejšega nastanka. Prizidana je bila na začetku 18. stoletja. 
Gladke fasade s poslikanimi šivanimi robovi in okenskimi okvirji 
členijo pravokotne odprtine, na zvoniku je ohranjenih nekaj po-
znogotskih svetlobnih lin. Strehe prekriva skodlasta kritina. No-
tranjščina je nižja od nivoja pokopališča. Je banjasto obokana s 
sosvodnicami, stene so dodatno členjene z venčnim zidcem in 
slopi. Ladja je bila prvotno ravno stropana, prezbiterij je pokrival 
poznogotski obok. Med leti 1722–1744 so ladjo in prezbiterij 
povišali in obokali, pokopališče pa obzidali. Cerkveno opremo 
sestavljajo trije oltarji v baročni tradiciji iz 19. stoletja. Pred le-
tom 1726 so s pokopališča odstranili staro kapelo sv. Mihaela s 
karnerjem, ki naj bi izvirala iz 14. stoletja. Neposredno ob cerkvi 
stoji novejša kapelica iz druge polovice 19. stoletja. Centralna 
baročna arhitektura, zaokrožena s pokopališčem in kapelico, 
tvori pomemben prostorski poudarek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam;

– pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi 
zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Opis vplivnega območja spomenika: V vplivnem območju 
se nahaja tudi kapelica (EŠD 8015), ki stoji v neposredni bli-
žini župnijske cerkve, pred vhodom na obzidano pokopališče. 
Tristrano zaključena kapelica odprtega tipa je členjena s tremi 
polkrožnimi odprtinami, ki slonijo na dveh polstebrih in dveh 
trebušastih, okroglih stebrih. Nad pročeljem se dviga trikotno 
čelo. Fasade obteka profiliran podstrešni venec z nazobča-
nim zaključkom. Dvokapno strešico prekrivajo skodle. V križno 
obokani notranjščini se nahaja plastika Križanega na razpelu.
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Kapelica iz druge polovice 19. stoletja tvori s svojo arhi-
tekturno zasnovo kvalitetno zaokroženo celoto, katero poleg 
cerkve dopolnjuje tudi pokopališče.

parc. št.: *7/2, *7/4, *84, 732/2, 733/2, 733/3, 742/2, 
742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12, 743, 744, 745/3, 745/4, 
745/5, 746/4, 746/5, 746/6, 757/4, 760/1, 760/2, 761/5, 761/6, 
761/7, 761/8, 761/9, 761/10, 762, 763, 764/5, 764/6, 764/7, 
764/8, 764/9, 764/10, 764/11, 766, 767, 768, 769/14, 769/16, 
773/1, 773/2, 773/4, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, osrednji 
del 825/1, 825/2, 826 k.o. Zgornji Razbor.

Opis varstvenega režima za vplivno območje: V vplivnem 
območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni 
vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

EŠD: 8058
Ime enote: Zgornji Razbor – Domačija Plešivčnik
Hišna številka: Zgornji Razbor 41
Lokacija: parc. št.: 220/9, 220/10, 222, 252/11, 252/12, 

262 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: V okviru nekoč ene najbogatejših 

kmetij pod Uršljo goro se je od večjih stavb v dokaj avten-
tični obliki ohranila le Plešivčnikova logarnica. Na kamnitem 
bidermajerskem portalu z originalnimi vrati je letnica 1855. 
Nadstropna zidana stavba je kvadratnega tlorisa, prekriva jo 
visoka šotorasta streha opečne kritine. Je delno podkletena; 
vhod v klet je širok, polkrožno zaključen, prav tako z originalni-
mi lesenimi vrati. Fasado členijo pilastri, šivani robovi, mejni in 
podstrešni zidec ter gladke okenske obrobe. Stavba je ohranila 
izvirno tlorisno zasnovo ter primarne arhitekturne elemente 
zunanjščine in notranjščine.

Ob logarnici so ostanki temeljev glavnega stanovanjskega 
poslopja, ki je bilo med zadnjo svetovno vojno požgano, ter 
ostanki zanimive, terasasto parkovne ureditve – arhitekturni vrt 
iz obdobja med obema vojnama.

Na domačiji je od prvotnih stavb ohranjena še manjša 
kapelica ter iz kamna zidan objekt nekdanjega mlina v dolini, 
bivše mogočno gospodarsko poslopje pa je povsem predelano 
v turistične namene. Ostale stavbe so novejše, stihijske počitni-
ške gradnje iz obdobja po drugi svetovni vojni.

Logarnica s parkovno zasnovo ter ostanki ruševin so 
pomemben kulturni in zgodovinski spomenik tega kraja. Po 
bankrotu družine Plešivčnik leta 1885 so si sledili novi lastniki: 
knez de Guttadauro, grof Douglas Thurn, ter zadnji Rihard 
Šubic, generalni direktor Trboveljske premogokopne družbe, 
ki mu je bila posest po vojni odvzeta.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

c) Spominski objekti ali kraji
EŠD: 7998
Ime enote: Brda – Peršetova kapelica
Lokacija: parc. št.: severovzhodni del 1267/1 k.o. Brda.
Utemeljitev razglasitve: Kapelica stoji zahodno od cerkve 

sv. Magdalene in izvira iz 18. stoletja. Je mešane, opečno-ka-
mnite gradnje s streho iz skrilja. členi jo portal potlačeno polkro-
žne oblike, ki sloni na dveh okroglih stebrih s kapiteloma, nad 

katerima se dviga trikotno fasadno čelo. Na stranskih fasadah 
sta polkrožno zaključeni slepi niši.

Preprosta baročna kapela zaprtega tipa s polkrožnim 
zaključkom predstavlja pomemben krajinski element cerkvene 
okolice.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 4174
Ime enote: Golavabuka – Grobnica padlih partizanov
Lokacija: parc. št.: 668/19 k.o. Golavabuka.
Utemeljitev razglasitve: Na Zakrški seči v Golavabuki je 

grobnica s spomenikom, ki je iz piramidaste skale in na kateri 
je napis: »Padlim borcem Pohorske brigade in 14. divizije NOV 
in POJ. Ljudstvo Golavabuke.« Tu je pokopanih sedem borcev 
Pohorske brigade in XIV. divizije, ki so padli v bitki s sovražni-
kom pod Valico in Malo Kopo junija 1944.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 12322 
Ime enote: Golavabuka – Zakržnikovo znamenje
Lokacija: parc. št.: severozahodni del 668/12 k.o. Gola-

vabuka.
Utemeljitev razglasitve: Zidano baročno slopno znamenje 

kvadratnega tlorisa stoji jugozahodno od domačije Zakržnik. 
Ima piramidno strešico, krito z leseno kritino – »šintli«. Slop in 
nastavek sta enako široka. Prehod med njima členi sorazmerno 
široka konzolna polička, katere oblika se ponavlja tudi v pod-
strešnem vencu. Vse stranice, členjene s štirimi polkrožnimi 
slepimi nišami v nastavku, so enako obdelane, brez poudar-
jenega pročelja. Prednjo stran nakazuje le majhna figurica 
Križenega v niši.

Baročno znamenje iz druge polovice 18. stoletja predsta-
vlja kvaliteten primerek koroške gradbene tradicije.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, ga-
baritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in opreme;
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– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 4172
Ime enote: Legen – Grobnica ustreljenih talcev
Lokacija: parc. št.: 502/4 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Na Legenskem polju je spomenik 

z grobiščem, ki ga prestavljajo tri piramide sestavljene iz zlo-
ženih kamnov pohorskega granita. Na prvi spominski plošči so 
imena desetih talcev in imeni dveh borcev Zidanškove brigade. 
Druga spominska plošča pa je posvečena padlim borcem in 
vojnim žrtvam iz Legna. Nemci so se maščevali za številne 
partizanske akcije, ki so se odvijale v teh krajih. Dne 9. 3. 1944 
so iz mariborskih zaporov pripeljali deset talcev in jih v Legnu 
ustrelili, kar je pomenilo prvo streljanje v Mislinjski dolini.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 8003
Ime enote: Legen – Kapelica pri cerkvi sv. Barbare
Lokacija: parc. št.: osrednji del 1292/4 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: Na štirikotnem tlorisu pozidana 

kapela zaprtega tipa stoji jugozahodno od cerkve sv. Barbare. 
Na treh straneh ima zazidane, polne stene. Prednjo stran kape-
le členi portal potlačeno polkrožne oblike. Prekriva jo štiristrana 
piramidasta lesena streha, krita s »šintli«. Fasade so gladke. 
Prostornina kapele je dostopna človeku. V notranjosti visi raz-
pelo. Baročna kapela s preloma 18. v 19. stoletje predstavlja 
kvaliteten prostorski poudarek cerkvene oklice.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih 
detajlov, stavbnega pohištva in opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 8064
Ime enote: Legen – Spomenik borcem I. Pohorskega 

bataljona
Lokacija: parc. št.: 1418/2 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: Pod Malo Kopo stoji spomenik v 

obliki granitnega obeliska, pod katerim je na petih podstavkih 
pritrjenih pet kovinskih plošč s posvetili: »Borcem I. Pohorske-
ga bataljona za boje na Mislinjskem sedlu, pod Veliko Kopo in 
na Skrivnem hribu – jeseni 1942. Enotam 4. operativne cone 
– Pohorskemu odredu, XI. SNOUB Miloš Zidanšek, brigadam 
XIV. divizije in II. Pohorskemu odredu – je bilo tod operativ-
no območje«. V področju pod Veliko in Malo Kopo so borci 

XI. SNOUB Miloša Zidanška 2. 6. 1944 izbojevali pomembno 
zmago nad večkrat močnejšim sovražnikom. Spomenik je po-
stavljen leta 1955.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 4173
Ime enote: Pameče – Grobišče padlih borcev
Lokacija: parc. št.: zahodni del 474/1 k.o. Pameče.
Utemeljitev razglasitve: Spomenik žrtvam nemškega te-

rorja pri Zapečnikovem križu v Pamečah je sestavljen iz treh 
piramid. Na srednji je granitna plošča z napisom: »Uprli smo 
se okupatorju ! Nemški fašisti in domači izdajalci so nas ubili 
– Uničili nas niso ! Še živimo dalje v srcu slovenskega naroda, 
ki ne bo nikdar pozabil leta grozot 1941 – 1945.« Spodaj so 
navedena imena padlih borcev. Nad Zapečnikovo domačijo 
sta 20. 12. 1944 padla aktivista OF Hajna Tretjak in Jože Brek, 
zraven še Štefan Kandut. Nemci so ga ustrelili 6. 3. 1944.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 4176
Ime enote: Pameče – Grobnica in spomenik
Lokacija: parc. št.: 901/2, 1403/6, 1411/15 k.o. Pameče.
Utemeljitev razglasitve: V Pamečah je grobnica in spo-

menik, ki je v obliki visoke granitne skale z napisom: »Talci 
ustreljeni v Pamečah 11. 7. 1944«. Spodaj je navedeno dva-
najst imen talcev, pod njimi pa je posvetilo: »Bodočnost je vera 
! Kdor zanjo umira se vzdigne v življenje ko pade v smrt«. 
Nacisti so iz maščevanja za smrtnega svojih somišljenikov 
prepeljali iz mariborskih zaporov enajst talcev in jih usmrtili. 
Padel je tudi domačin Ivan Vrhnjak, ki je imel v partizanih dva 
sinova. Spomenik je postavila krajevna organizacija Zveze 
borcev 1956. leta.

V spomin na ta tragični dogodek krajani Pameč proslavlja-
jo krajevni praznik 11. julija.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 8007
Ime enote: Pameče – Kapelica ob cesti na Anski Vrh
Lokacija: parc. št.: vzhodni del 258/6 k.o. Pameče.
Utemeljitev razglasitve: Kapelica s konca 19. stoletja stoji 

ob cesti, ki vodi iz Pameč proti Anskemu Vrhu, vzhodno od cer-
kve sv. Ane. Je pravokotnega tlorisa z dvokapno streho. členi jo 
potlačeno zaključeni polkrožni portal nad katerim je v trikotnem 
fasadnem čelu prisotna slepa niša kvadrataste oblike. Fasado 
brez talnega zidca obteka tanek profiliran venčni zidec. V no-
tranjosti se nahaja baročna plastika Križanega iz 18. stoletja.

Kapelica predstavlja pomemben prostorski element širše-
ga cerkvenega območja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;
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– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba podre-
jeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih pr-
vin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, ga-
baritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih de-
tajlov, stavbnega pohištva in opreme;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih 
elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati nosilce 
infrastrukture in reklam.

EŠD: 8023
Ime enote: Pameče – Lapharjevo znamenje
Lokacija: parc. št.: 1411/3 k.o. Pameče.
Utemeljitev razglasitve: Kamnito slopno znamenje iz leta 

1743 z leseno piramidasto streho členijo v nastavku štiri potlače-
no polkrožne niše, poslikane z motivi svetnikov. Spodnji del ima 
posnete robove, od nastavka je ločen s profiliranim robom, ki 
deli znamenje na dva enako visoka dela. Vse stranice so enako 
obdelane, brez poudarjenega pročelja.

Baročno znamenje ima pomembno prostorsko funkcijo, saj 
predstavlja središče vasi.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni re-
žim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba podre-
jeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih pr-
vin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, ga-
baritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance in 
posameznih likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih 
elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja 
spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati nosilce 
infrastrukture in reklam.

EŠD: 8063
Ime enote: Podgorje – Spomenik borcem XIV. divizije 

na Graški gori
Lokacija: parc. št.: 202/1 k.o. Veluna.
Utemeljitev razglasitve: Blizu Anžejeve bajte na Graški gori 

je postavljen spomenik v obliki treh višjih kamnov z litoželeznimi 
ploščami z napisom. Na kraju, kjer stoji spomenik, je prišlo 21. 
in 22. 2. 1944 do hudih bojev. Sovražnik je napadel glavnino 
XIV. divizije. V boju sta med drugimi padla tudi kipar Janez Weiss 
– Belač in priljubljeni poveljnik Šercerjeve brigade Lado Mavsar 
– Ranko. Graška gora s sosednjo Grmado, Razborjem in Uršljo 
goro je bilo zbirno področje I. Štajerskega bataljona. Graška gora 
je zaradi junaškega boja partizanov tudi poimenovana »Gora 
jurišev«.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni re-
žim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor 
s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno 
z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. Ena-
ko velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 4179
Ime enote: Podgorje pri Slovenj Gradcu – Grobišče 

borcev Šercerjeve brigade
Lokacija: parc. št.: 2057/2 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Borci 3. bataljona Šercerjeve bri-

gade so se 14. 2. 1945 zadrževali pri kmetijah v okolici cerkve 

sv. Duha nad Suhim Dolom. V zasneženem in meglenem 
dnevu jih je presenetil sovražnik, padlo je enajst partizanov. V 
skupni grob so pokopani še štirje partizani, ki so padli pri Pe-
čovnikovi in Prevolnikovi domačiji. Grobišče označuje kamnit 
steber na katerem piše: »Petnajstim partizanom Šercerjeve 
brigade, padlim 14. 2. 1945 v borbi za svobodo in srečnejšo 
bodočnost našega ljudstva«.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 4178
Ime enote: Podgorje pri Slovenj Gradcu – Grobišče 

borcev XIV. divizije
Lokacija: parc. št.: severni del 51/2 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Na pokopališču v Podgorju je 

skupni grob štirinajstih neznanih borcev XIV. divizije, ki so 
padli v bojih po hribih južno od Podgorja. Na spomeniku, ki ga 
predstavljajo sestavljene granitne plošče, je na srednji napis: 
»14 nepoznanih borcev XIV. divizije, ki so padli 21.–22. februar-
ja 1944 na Graški Gori. Kdor umre za domovino je živel dovolj«.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 8008
Ime enote: Podgorje – Jerenkovo znamenje
Lokacija: parc. št.: severozahodni del 378/3 k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Slopno znamenje kvadratnega 

tlorisa s poudarjenim talnim zidcem stoji pri domačiji Jerenk, 
severno od ceste Stari trg–Podgorje. Prekriva ga piramidna stre-
šica, krita z leseno kritino – »šintli«. Preprosta konzolna polička 
deli znamenje na dva enako visoka dela. Spodnji del členijo štiri 
polkrožne poglobitve, zgornji del pa ima konkavno prirezane 
vogale šilastih oblik, ki proti vrhu znamenje optično razširijo. Vse 
stranice so enako obdelane, brez poudarjenega pročelja.

Kvalitetno znamenje iz 17. stoletja je pomemben krajinski 
poudarek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege, pojavnosti, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 4181
Ime enote: Slovenj Gradec – Park herojev
Lokacija: parc. št.: 576, 577 k.o. Slovenj Gradec.
Utemeljitev razglasitve: Osrednji spomenik NOB v občini 

Slovenj Gradec je marmornata grobnica, v kateri je žara naro-
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dnega heroja Franja Vrunča – Buzde, posmrtni ostanki nekate-
rih borcev 1. Pohorskega bataljona, 11. Udarne brigade Miloša 
Zidanška, 14. in 17. divizije armade JLA. V aleji ob grobnici 
so na marmornatih podstavkih doprsni kipi narodnih herojev 
Franja Vrunča – Buzde, ing. Rada Iršiča – Gregla in Lada Ma-
vsarja – Ronka. Grobnica je posvečena 323 padlim borcem, 
talcem in žrtvam nacističnega nasilja iz občine Slovenj Gradec 
in 34 borcem, ki so padli na različnih bojiščih in taboriščih.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 8012
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Križev pot
Lokacija: Križev pot poteka preko sledečih parc. št.: 60, 

61, 62, 63, 146/1, 147, 148/1, 185/2, 185/3, 186/1, 186/2, 
186/5, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 198, 189/1, 189/2, 1290/4 
k.o. Stari trg.

Utemeljitev razglasitve: Trinajst kapelic iz okoli leta 1790 
vodi od cerkve sv. Radegunde do cerkve sv. Pankracija, kjer 
se na »svetih stopnicah« Križev pot kot štirinajsta postaja 
zaključi. Kapelice kvadratnih tlorisov z dvokapnimi strešicami 
imajo polkrožno zaključene portale. Glavne fasade krasijo ob 
straneh pilastri z razgibanimi kapiteli in angelskimi glavicami. 
V notranjosti prikazujejo reliefi trinajst postaj Kristusovega Kri-
ževega pota.

Reliefi so delo slovenjgraške kiparske delavnice J. J. Mer-
sija. Baročno okrašene kapelice imajo poleg umetnostne, tudi 
izjemno krajinsko vrednost.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 8013
Ime enote: Šmartno pri Slovenj Gradcu – Znamenje 

v Mali vasi
Lokacija: parc. št.: 1111/15 k.o. Šmartno pri Slovenj Grad-

cu.
Utemeljitev razglasitve: Kamnito slopno znamenje kva-

dratnega tlorisa s piramidasto strešico iz skrilja stoji na križišču 
v Mali vasi. členijo ga štiri rahlo usločene poslikane niše, ki 
so nekdaj vsebovale upodobitve sv. Florijana, sv. Marije in 
sv. Martina. Fasade so gladke, brez talnega ali strešnega zidca.

Baročno kužno znamenje iz zadnje četrtine 18. stoletja 
ima pomembno prostorsko in zgodovinsko funkcijo kot opomin 
na epidemijo kuge.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 8073
Ime enote: Tomaška vas – Spomenik Lenčki Mrzelovi
Lokacija: parc. št.: 117/13 k.o. Golavabuka.
Utemeljitev razglasitve: Na robu gozda v Tomaški vasi 

stoji spomenik Lenčki Mrzelovi. Spomenik je v obliki visokega 
granitnega kvadra z napisom: »Tod je padla 1. 5. 1944 hoteč se 
rešiti iz rok fašističnih krvolokov junakinja Lenčka Mrzelova.« 
Pogumno kurirko je sovražnik ujel med prenašanjem pošte. 
Zvezano so jo peljali proti domu, kjer so jo ob poskusu bega 
ustrelili. Po vsej Štajerski je tiste dni segel glas o mlademu, 
pogumnem dekletu.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 8074
Ime enote: Troblje – Spomenik Ignacu Voljču
Lokacija: parc. št.: južni del 346/3 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: V Trobljah pri Trbulu stoji spo-

menik narodnemu heroju Ignacu Voljču – Fricu. Spomenik je 
sestavljen iz granitnih kvadrov in brušene granitne plošče, na 
kateri je napis: »Tu so nemški okupatorji 4. 4. 1944 ubili Igna-
ca Voljča – Frica, narodnega heroja, predvojnega komunista, 
sekretarja oblastnega komiteja KPS za Štajersko.«

Mesto postavitve spomenika predstavlja avtentičen kraj 
uboja narodnega heroja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 4185
Ime enote: Vrhe – Grob z nagrobnikoma neznanima 

borcema
Lokacija: parc. št.: 1582/2 k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Na pokopališču pri cerkvi sv. Neže 

je spomenik v obliki treh granitnih stebrov, na katere so pritrjene 
kovinske plošče z napisom. Plošče so ulili ravenski železarji. 
Na ploščah je napis: »Neznanemu ruskemu partizanu, borcu 
ruske narodnosti – Konstantinu.« ter posvetilo: »V brezkončni 
noči sva na mrtvi straži vaše svobode.« Na pokopališču, kjer 
je postavljen ta spomenik, sta pokopana neznani partizan in 
borec ruske narodnosti Konstantin. Oba sta sodelovala v bojih 
proti okupatorju.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
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Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 4186
Ime enote: Vrhe – Spomenik NOB
Lokacija: parc. št.: severni del 1578/1 k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Nad cerkvijo sv. Neže na Selah v 

gozdu v kraju Vrhe stoji spomenik padlim talcem. Spomenik je 
sestavljen iz granitnih kamnov, v katere je vgrajena spominska 
plošča s posvetilom padlim talcem. Sedem kamnov simbolizira 
sedem talcev.

Gestapo je iz maščevanja za smrt nemškega oficirja 
12. 1. 1945 ustrelil sedem talcev na Vrhnjakovem vrhu. Okoli-
škim ljudem so grozili in jih strahovali, zato so talci več dni ležali 
na kraju pomora. Kasneje so jih partizani prenesli k cerkvi sv. 
Neže in jih pokopali.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 4188
Ime enote: Zgornji Razbor – Grobnica padlih parti-

zanov
Lokacija: parc. št.: severni del 764/8 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: V Razborju blizu osnovne šole je 

grobnica, ki je zgrajena iz petih granitnih plošč v obliki zvezde. 
Na grobnici je napis: »Štiriindvajsetim partizanom, ki so izkrva-
veli v Razborju 6. 10. 1944 v eni najtežjih bitk Tomšičeve briga-
de na Štajerskem ter padlim domačinom postavilo ta spomenik 
leta 1958 ljudstvo Razborja.«

Borci Tomšičeve brigade so imeli dan pred spopadom v 
Razborju miting. Po večurnem boju in s številnimi ranjenci je 
brigada prebila obroč in se umaknila proti Podgorju in naprej na 
Pohorje. V bojih je podlo osemnajst borcev. Domačini imenujejo 
to bitko »črni petek«. Zraven borcev Tomšičeve brigade je v 
grobnici pokopanih še šest domačinov.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. 
Enako velja za njegovo neposredno okolico.

EŠD: 12367
Ime enote: Zgornji Razbor – Križanovo znamenje
Lokacija: parc. št.: severni del *64 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: Znamenje pravokotnega tlorisa 

izvira iz druge polovice 19. stoletja in stoji na ovinku lokalne 
ceste, ki vodi do domačije Križan. Tvori ga centralna niša 
potlačeno-ločne oblike z lesenim razpelom v notranjosti. Na 
stranskih fasadah sta prisotni dve manjši niši. Grobi obrizg, 
kateri prekriva spodnjo polovico zunanjščine, je bil vzpostavljen 
naknadno. Arhitekturno nerazčlenjeno znamenje s piramidasto 
streho iz »šintlov« daje s svojo pojavnostjo pomemben krajinski 
poudarek območju jugovzhodno pod Uršljo goro.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 8022
Ime enote: Zgornji Razbor – Šesernikova kapela
Lokacija: parc. št.: zahodni del *66/1 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: Kamnita baročna kapelica stoji 

ob cesti Zgornji Razbor – Uršlja gora. Prekriva jo piramidasta 
streha, krita s »šintli«, katero obteka preprost podstrešni ve-
nec. Pročelje členi rahlo usločena odprtina, ki vodi v banajsto 
obokano notranjost s križnima sosvodnicama. V osrednji niši 
so vidni sledovi nekdanjih poslikav.

Mogočna kapela odprtega tipa izvira iz 18. stoletja in je 
edini ostanek nekdanjega velikega posestva, katerega del je 
bila. S svojo umestitvijo v prostor tvori pomemben krajinski 
poudarek krajine.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 8020
Ime enote: Zgornji Razbor – Znamenje pod Uršljo 

goro
Lokacija: parc. št.: južni del 181/1 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: Kamnito slopno znamenje kva-

dratnega tlorisa iz 18. stoletja stoji vzhodno od cerkve sv. Uršu-
le na Uršlji gori. členita ga dve različno veliki, rahlo usločeni niši. 
Prekriva ga piramidasta streha, krita s »šintli«. Čokato baročno 
znamenje z nečlenjeno arhitekturo predstavlja pomembno kra-
jinsko dominanto širše okolice cerkve.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.
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EŠD: 8017
Ime enote: Zgornji Razbor – Znamenje pri Krivonogu
Lokacija: parc. št.: južni del 425 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: Slopno kamnito znamenje kva-

dratnega tlorisa stoji pri domačiji Krivonog. Je brez poudarjene-
ga pročelja, členjeno s štirimi rahlo usločenimi nišami. Zgornji 
del je od nastavka ločen s profiliranim mejnim zidcem. Prekriva 
ga lesena piramidasta strešica.

Znamenje, ki datira verjetno še v 17. stoletje, predstavlja 
kvaliteten krajinski poudarek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD: 8018
Ime enote: Zgornji Razbor – Znamenje pri Prevalniku
Lokacija: parc. št.: 578 k.o. Zgornji Razbor.
Utemeljitev razglasitve: Slopno znamenje kvadratastega 

tlorisa stoji neposredno ob domačiji Prevalnik. členijo ga štiri 
potlačeno polkrožne niše in nima poudarjenega pročelja. Širši 
spodnji del se proti nastavku rahlo zožuje. Sicer arhitekturno 
nerazčlenjeno znamenje s konca 17. stoletja prekriva piramida-
sta strešica iz »šintlov«. Tvori pomemben sestavni del krajine.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, umetniških in ambi-
entalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasno-
ve, gabaritov, lege, pojavnost, materialov, opreme, poslikav 
in okrasja;

– posebno varovanje zunanjščine, gradbene substance, 
posameznih arhitekturnih in likovnih detajlov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče 
se dejavnosti;

– na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati 
nosilce infrastrukture in reklam.

d) Drugi objekti in naprave
EŠD: 8025
Ime enote: Dobrovska vas – Pungartnikov kozolec
Lokacija: parc. št.: *84 k.o. Dobrava.
Utemeljitev razglasitve: Na Pungartnikovi domačiji se 

je v avtentični obliki ohranil le nadstropen kozolec – toplar, s 
štirimi pari oken. Tipično, ročno tesano tramovno konstrukcijo, 
vezano z lesenimi cveki, poudarjajo dekorativno izoblikovani 
stavbni elementi (konzole, izrezljani čelni zatrepi, mrežasta 
konstrukcija osrednjega dela). Objekt prekriva visoka čopasta 
dvokapnica z novejšo neustrezno kritino. Prvotna kritina so 
bile skodle.

Kozolec spada med starejše ohranjene tovrstne stavbe, 
ki so bile nepogrešljiv del skoraj vsakega kmečkega gospo-
darstva tega območja. Pomemben je zaradi izvirne pojavnosti 
ter datacije in imena tesarskega mojstra, izpisanih na prečnem 
tramu znotraj kozolca. Zabeležena letnica gradnje je 1874, 
postavil pa ga je tesar Matija Avberšek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8026
Ime enote: Golavabuka – Črnivnikov kozolec
Lokacija: parc. št.: *41/2 k.o. Golavabuka.
Utemeljitev razglasitve: V okviru Črnivnikove kmetije stoji 

nadstropen toplar s štirimi pari oken. Pokriva ga enakomer-
na dvokapnica, krita z ravno betonsko opeko, položeno v 
karo. Tesan les in likovno oblikovani arhitekturni detajli (križi v 
nadstropju, »roke«, nakladalna čelna odprtina) dajejo objektu 
tradicionalni značaj. Toplarju, ki ni datiran in je najverjetneje 
iz druge polovice 19. stoletja, so nekoliko kasneje k stranski 
fasadi prislonili stegnjen, dvookenski enostavni kozolec (kozo), 
krit z deskami. To je enkratno ohranjen primer sožitja dvojnega 
in enostavnega kozolca na tem območju.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8029
Ime enote: Gradišče nad Slovenj Gradcem – Škofov 

kozolec
Lokacija: parc. št.: 753/5 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: Na Škofovi domačiji se je na 

izpostavljenem mestu v avtentični obliki ohranil mogočen to-
plar s štirimi pari oken. Na tramu v pritličnem delu kozolca je 
vrezana letnica postavitve 1889. Kozolec je iz tesanega lesa, 
oblikovan tradicionalno, z mrežasto konstrukcijo v nadstropju, 
z izrezljanima čelnima zatrepoma ter likovno oblikovanimi kon-
zolami. Streha objekta je enakomerna čopasta dvokapnica 
krita s skodlami.

Škofov kozolec je izvirna kmečka stavba z ohranjeno 
osnovno namembnostjo. Je materialni dokument za zgodovino 
agrarnega gospodarstva ter načina življenja premožnejšega 
kmečkega sloja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:
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– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8031
Ime enote: Legen – Klevžev kozolec
Lokacija: parc. št.: vzhodni del 1267 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Na Klevževi domačiji stoji ob robu 

polja kozolec toplar, s štirimi pari oken. Mogočna čopasta 
dvokapnica je krita z opeko, ki je nadomestila prvotne skodle. 
Konstrukcija kozolca je lesena, iz tesanega lesa in vezana z 
lesenimi cveki. Oblika stavbe je tradicionalna; notranji del nad-
stropja je obdan z lesenimi križi, čelni zatrepi imajo izrezljane 
line v obliki kelihov.

Kozolec so zgradili leta 1900, glavni tesarski mojster je 
bil Martin Friškovič. Tipična stavba večjih dimenzij predstavlja 
izjemen poudarek v pokrajini.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 13637
Ime enote: Legen – Krenkarjev kozolec
Lokacija: parc. št.: 1187/3 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Na domačiji stoji mogočen lesen 

kozolec toplar s štirimi pari oken. Pokriva ga dvokapna streha, 
krita z opeko. Prvotna kritina so bile skodle. Leseno konstrukci-
jo sestavlja tesan les, pritrjen z močnimi lesenimi cveki. Stavbni 
detajli (»roke«, čelni zatrepi, mreža v nadstropju) so likovno 
oblikovani in dajejo kozolcu tipično podobo. Zgradili so ga v 
začetku 20. stoletja, kar pove v tram vrezan napis: Postavil 
Miha Lampreht v leti 1904.

Kozolec je skladno oblikovana, datirana gospodarska 
stavba z izpostavljeno lego v prostoru.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 13638
Ime enote: Legen – Krenkarjeva kovačija
Lokacija: parc. št.: zahodni del 1189 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Na domačiji se je ohranila manj-

ša, v celoti iz kamna grajena kovačija, krita z visoko, po-
deskano streho. Preprosta stavba ima strogo funkcionalno 
oblikovane detajle, brez estetskih poudarkov. Postavljena je 
s slemenom v hrib. Vhod je s čelne fasade; preprosta lesena 
vrata v pravokotnem podboju imajo zanimivo ključavnico. Ob 
vratih se nahaja majhno okno, omejeno s kamnitimi ploščami 
ter opremljeno z ravno, kovano mrežo. Prostor kovačije je 
banjasto obokan; ohranjeno je ognjišče ter pripadajoče ko-
vaško orodje.

Krenkarjeva kmečka kovačija je osamljen primer tovrstne 
materialne dediščine, ki priča o načinu življenja in dela na 
kmetih. Ni datirana, verjetno je bila zgrajena v drugi polovici 
19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8060
Ime enote: Legen – Metvirškova kašča
Lokacija: parc. št.: severovzhodni del 644/3 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: V okviru Metvirškove domačije 

se je ohranila tipična kmečka kašča. Manjša, vrhkletna stavba 
pravokotnega tlorisa je podolžno postavljena v breg. Kletni del 
je zidan iz kamna ter banjasto obokan, vrhnji del je cimper, se-
stavljen iz tesanih brun. Streha je široka čopasta dvokapnica, 
krita z betonsko opeko. Originalna kritina so bile skodle. Do 
vhoda v osrednjo kaščo vodijo zidane stopnice. Pročelje nad 
kletjo in v zatrepu oblikujeta lesena prečna ganka, ki ju krasi 
rezljana ograja. Objekt odlikuje tudi izvirna notranjščina ter ori-
ginalno stavbno pohištvo. Na lesenem podboju kletnega vhoda 
je zarezana letnica 1863.

Kašča je kvaliteten primer ljudskega stavbarstva, z značil-
nimi detajli funkcionalnega in estetskega oblikovanja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
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EŠD: 8061
Ime enote: Legen – Plesnikov kozolec
Lokacija: parc. št.: 539/3 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Na Plesnikovi domačiji se ob str-

njeni gruči kmečkih stavb nahaja kozolec toplar, s tremi pari 
oken. Stavbo sestavlja konstrukcija iz tesanih stebrov in brun, 
pokriva jo čopasta dvokapna streha, krita s skodli. Notranji del 
kozolca je v nadstropju izveden z leseno mrežo, čelni zatrepi 
in »roke« kozolca so dekorativno oblikovani.

Kozolec je bil postavljen konec 19. stoletja in je vse do 
danes ohranil pristno obliko in avtohtone materiale. Skupaj z 
drugimi kozolci v tej dolini predstavlja pomemben poudarek v 
pokrajini.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 13639
Ime enote: Legen – Popjalov kozolec
Lokacija: parc. št.: 1283/2 k.o. Legen.
Utemeljitev razglasitve: Na polju, odmaknjen od domačije, 

stoji lesen kozolec toplar s tremi pari oken. Ostrešje je origi-
nalno, medtem ko so prvotne skodle zamenjali z neustrezno 
novo kritino. Nadstropje kozolca z notranje strani in s čelnih 
fasad obdaja mreža iz tesanega lesa. Tramovi so povezani z 
lesenimi cveki. Čelni zatrepi so oblikovani preprosto, »roke« 
kozolca so izrezljane.

Popjalov kozolec ni datiran, vendar po obliki in tipologiji 
sodi v konec 19. ali začetek 20. stoletja. Z ostalimi toplarji v 
dolini tvori zanimiv ambientalni in stavbni poudarek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 27922
Ime enote: Mislinjska Dobrava – Smonkarjev kozolec
Lokacija: parc. št.: *81, severozahodni del 502/1 k.o. 

Dobrava.
Utemeljitev razglasitve: Sredi polja ob glavni cesti stoji na 

samem velik kozolec toplar, s tremi pari oken. Vogalni stebri so 
poudarjeni, grajeni iz kamna, vmesni so tesani iz lesa. Objekt 
pokriva dvokapna streha, krita z doma izdelano betonsko ope-
ko, ki ni prvotna kritina. V lesenih čelnih zatrepih poteka čez vso 
dolžino loža z izrezljano ograjo. Nadstropje kozolca je obdano 
z leseno, križasto mrežo.

Smonkarjev toplar je na tem območju edinstveni primer 
kombinacije zidanega in lesenega kozolca. Ni datiran, ocenju-
jemo, da so ga zgradili v drugi polovici 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8037
Ime enote: Pameče – Mikejeva kašča
Lokacija: parc. št.: zahodni del *150 k.o. Gradišče.
Utemeljitev razglasitve: Pri Mikeju se je v krogu domačij-

skih stavb ohranila manjša, samostojno stoječa cimprana ka-
šča, pokrita z visoko čopasto streho širokih napuščev. Kritina so 
skodle. Pod lesenim delom stavbe je iz kamna zidana, banjasto 
obokana klet. Objekt odlikuje izvirno ohranjena notranjščina in 
originalno stavbno pohištvo, s poudarjenimi tesarskimi detajli. 
Čez južno fasado kašče poteka lesen, nedavno obnovljen 
gank.

Pod podaljšano streho severne fasade sta bili nekoč dve 
klasični preši, ki pa se nista ohranili.

Mikejeva kašča je značilna ljudska stavba iz 19. stoletja, 
ki je do danes ohranila osnovne oblikovne značilnosti in na-
membnost.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 27924
Ime enote: Raduše – Kovačija pri Kovaču
Lokacija: parc. št.: osrednji del 2395, osrednji del 2959/2 

k.o. Podgorje.
Utemeljitev razglasitve: Ob potoku Radušnica se v sklopu 

domačije nahaja dvocelična, iz kamna grajena stavba kovačije, 
pokrita z opečno dvokapno streho. Pročelje kovačije ima širok 
strešni napušč, za opravljanje zunanjih kovaških del. Ob kova-
ški delavnici je še manjši prostor, ki je nekoč služil za kolarsko 
delavnico. Stavba ima velika, v več polj deljena okna, v oba 
prostora pa vodita s cestne strani samostojna zunanja vhoda, 
z neoriginalnimi vrati. Kovačija, ki je na tem mestu stala že 
konec 19. stoletja, je svojo osnovno podobo ohranila do danes. 
V obdobju med obema vojnama so stavbi posodobili okna in 
mehanizme, v novejšem času pa je prišlo še do nekaterih, manj 
izrazitih predelav zunanjščine.

Sama kovaška delavnica je srednje velik prostor, z rav-
nim stropom. Ob zadnjo steno je prislonjeno zidano ognjišče, 
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z odvodom speljanim v dimnik. V prostoru je tudi velik kovaški 
meh ter del transmisije, na osnovi katere je kovačija delovala 
v zadnjem obdobju. V celoti so ohranjene poglavitne kovaške 
naprave in orodja.

Kovačija je imela urejen vodni pogon. V steni proti potoku 
sta tako vidni dve prvotni odprtini, in sicer za gred vodnega ko-
lesa ter za vodilo, ki je uravnavalo zaporo na jezu. Jez, lesene 
rake ter vodno kolo se niso ohranili, najdeni so le posamezni 
fragmenti, na osnovi katerih bodo lastniki ob revitalizaciji kova-
čije izdelali nove vodne naprave.

Gre za obrtno kovačijo manjšega obsega, z dodatno ko-
larsko dejavnostjo, o kateri pa ni konkretnih ostalin. Podatki o 
njeni aktivnosti segajo v obdobje med obema vojnama ter še 
nekaj časa po drugi vojni. Tako dobro ohranjena in opremljena 
kovačija je enkraten lokalni spomenik etnološkega in tehniške-
ga značaja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 13649
Ime enote: Sele – Vržišnikov kozolec
Lokacija: parc. št.: južni del 109/5 k.o. Sele.
Utemeljitev razglasitve: Med domačijskimi zgradbami na 

kmetiji Vržišnik dominira mogočen lesen toplar s tremi pari 
oken. Tradicionalno konstrukcijo iz tesanega lesa pokriva dvo-
kapnica z neustrezno, salonitno kritino; prvotne so bile skodle. 
Kozolec oblikujejo klasični stavbni elementi s posebnim pou-
darkom na likovnem oblikovanju detajlov; nadstropje obdaja 
lesena cimprana mreža. Kozolec je točkovno in pasovno pod-
temeljen, temelji so grajeni iz kamna. Na stropnem tramu v 
pritličnem delu kozolca je vrezana letnica 1897.

Vržišnikov toplar je ambiciozna, datirana gospodarska 
stavba ter izjemen poudarek v agrarnem okolju.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 27923
Ime enote: Slovenj Gradec – Kraljev kozolec
Lokacija: parc. št.: 856, 858/1, 858/2 k.o. Šmartno pri 

Slovenj Gradcu.
Utemeljitev razglasitve: Na domačiji ob robu mesta se je 

v avtentični obliki ohranil mogočen kozolec toplar s štirimi pari 
oken. Pokriva ga dvokapna opečna streha, prvotna kritina so 

bile skodle. Toplar je klasične lesene konstrukcije, tesan les 
povezujejo leseni cveki. Nadstropje je obdano z leseno mrežo, 
čelni zatrepi so obnovljeni in brez poudarkov. Stavbo odlikujejo 
likovno oblikovane »roke«, z izrezanim motivom štiriperesne 
deteljice v kladni konstrukciji, kar je svojstven dekorativni ele-
ment kozolca.

Je nedatiran, po tipologiji pa ga uvrščamo v drugo polo-
vico 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8049
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Mežnikov 

kozolec
Lokacija: parc. št.: 520/5 k.o. Stari trg.
Utemeljitev razglasitve: Mogočen Mežnikov toplar s štirimi 

pari oken stoji na polju, ob lokalni cesti. Pokriva ga dvokapna 
čopasta streha opečne kritine. Kozolec je v celoti obnovljen, 
pri čemer je do neke mere izgubljena njegova pristna podoba, 
vendar kljub temu lahko še vedno govorimo o izvirni konstrukciji 
iz tesanega lesa, s tradicionalnim oblikovanjem in detajli, pred-
vsem pa o ohranjeni letnici gradnje 1865, ki dokazuje, da je ta 
stavba med najstarejšimi kozolci tega območja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 13652
Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Rupertov 

kozolec
Lokacija: parc. št.: vzhodni del 630/1 k.o. Stari trg.
Utemeljitev razglasitve: Na izpostavljenem mestu vrh hriba 

stoji odmaknjen od ostalih stavb Rupertov kozolec toplar. Je 
mogočna stavba s štirimi pari oken, točkovno podtemeljena s 
kamnitimi bloki. Tramovna konstrukcija je iz tesanega lesa, stre-
ha je opečna dvokapnica z novejšimi čelnimi zatrepi. Streha je 
bila prvotno najverjetneje krita s skodli. Kozolec je tradicionalne 
oblike: nadstropje je omejeno z leseno mrežo, v čelu je polkro-
žna nakladalna odprtina, stavbni detajli so likovno oblikovani.

Rupertov kozolec ni datiran, vendar ocenjujemo, da so 
ga zgradili konec 19. stoletja. Je pomemben stavni poudarek 
v svojem okolju.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:
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– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8051
Ime enote: Šmiklavž – Končičev kozolec
Lokacija: parc. št.: *66 k.o. Šmiklavž.
Utemeljitev razglasitve: Ob robu dvorišča kmečke doma-

čije stoji kozolec toplar, s tremi pari oken in s čopasto dvokapni-
co, krito z macesnovimi deskami. Prvotna kritina so bile smre-
kove skodle. Kozolec je iz tesanega lesa, skladne konstrukcije. 
Odlikujejo ga likovno oblikovani elementi: čelna nakladalna 
odprtina, rezljane »roke«, lesena mreža v nadstropju. Na preč-
nem tramu stranske fasade je bilo zapisano leto gradnje in ime 
tesarskega mojstra, kar pa se je tekom let zbrisalo. Vendar se 
pomni njegova starost, ki naj bi bila okoli 130 let.

Kozolec je originalno ohranjena kmečka stavba in ambi-
entalni poudarek samotne domačije.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8053
Ime enote: Tomaška vas – Herčeva žaga in mlin
Lokacija: parc. št.: *88, *90, 154/1, 154/2, 154/3 k.o. 

Golavabuka.
Utemeljitev razglasitve: Zanimiv kompleks kmečke žage 

in mlina na vodni pogon ob strugi Mislinje pripada bližnji Herče-
vi domačiji. Kompleks, ki ga dopolnjujejo še mlinščica, lesene 
rake in ostanki jezu na Mislinji, je bil zgrajen v začetku 20. sto-
letja ter v letih 1999 do 2000 v celoti obnovljen za muzejske, 
pedagoške in turistične namene.

Žaga, ki stoji na visokih delno kamnitih, delno betonskih 
temeljih, ima leseno nadgradnjo ter dvokapno streho, krito z 
doma izdelano betonsko opeko, ki je avtohtona kritina tega 
območja in obdobja. V čelnem delu je k žagi prizidan podkleten, 
enocelični bivalni objekt. V žagi se nahaja mehanizem veneci-
anke s štirikratnim prenosom (»firzac žaga«). Mlin je kvadratna 
lesena stavba, prav tako krita z betonsko opeko. Mlinski me-
hanizem na kamne in pripadajoče stope so izvirno ohranjeni in 
obnovljeni. Med obema stavbama se nahaja veliko vodno kolo, 
ki poganja oboje mehanizmov. Pogoni pa so prilagojeni tudi na 
električno delovanje.

Gre za v svojem okolju edinstveni, tovrstno ambientalno 
ohranjeni spomenik etnološkega in tehniškega značaja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 789
Ime enote: Turiška vas – Marovškov kozolec
Lokacija: parc. št.: *8 k.o. Dobrava.
Utemeljitev razglasitve: V krog Marovškove domačije sodi 

mogočen kozolec toplar, sestavljen iz štirih enakih krakov, ki 
predstavljajo tlorisno obliko grškega križa. Krake prekrivajo viso-
ke strehe s polnimi čopi, ki v stiku strešnih slemen v osrednjem 
delu skupnega ostrešja tvorijo manjšo stožčasto strešico. Kritina 
stavbe so smrekove skodle. T. i. križni kozolec je grajen iz tesa-
nih tramov, oblikovan je tradicionalno, z mrežo lesenih križev v 
nadstropju ter s poudarjenimi rezljanimi »rokami«. Kozolec te 
velikosti in oblike je nastal verjetno zaradi gospodarskih potreb 
velikega kmečkega ali morda grajskega posestva.

Dobro vzdrževan kozolec je izjemen arhitekturni in etno-
loški spomenik ter edini znan primer križnega kozolca v slo-
venskem prostoru. Ni datiran, njegov nastanek pa strokovnjaki 
postavljajo v 18. ali v začetek 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 13660
Ime enote: Vrhe – Blatnikov mlin
Lokacija: parc. št.: jugozahodni del 13 k.o. Vrhe.
Utemeljitev razglasitve: Ob strugi potoka Selčnica stoji na 

samem majhen kmečki mlin, ki pripada Blatnikovi domačiji. Do 
njega je speljana mlinščica, voda na leseno pogonsko kolo pa 
priteka od zgoraj, po lesenem žlebu. Stavba mlina je s sleme-
nom postavljena v hrib, stoji na preprostih, iz kamnov nalože-
nih temeljih. Stene so lesene, iz desk, streha je enakomerna 
opečna dvokapnica. V stavbi je ohranjen mlinski mehanizem 
na kamne, s vso pripadajočo opremo. Različne svetlobne od-
prtine v stenah, v obliki lista, čaše in kroga, pričajo o poskusu 
ljudskega likovnega oblikovanja. Vrata v mlin so neoriginalna, 
prenesena od drugod.

Gre za preprost primer kmečkega mlina s konca 19. ali 
začetka 20. stoletja, ki je deloval še do nedavnega. Je eden 
zadnjih ohranjenih mlinov na širšem območju, zaradi česar ga 
je kljub slabemu gradbenemu stanju nujno ohraniti.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
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– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD: 8057
Ime enote: Zgornji Razbor – Kotnikova kašča
Lokacija: parc. št.: severozahodni del *60 k.o. Zgornji 

Razbor.
Utemeljitev razglasitve: Samotna, iz kamna grajena stav-

ba stolpaste oblike stoji tik ob lokalni cesti, zahodno od cerkve 
sv. Danijela. Nekoč je bila sestavni del mogočne domačije pri 
Zgornjem Kotniku, ki je med zadnjo svetovno vojno pogorela. 
Ohranila se je samo kašča, ki je s cestne strani dvonadstropna, 
locirana je v hrib, pokriva jo šotorasta streha s skodlasto kritino. 
Klet kašče je obokana (banja s sosvodnicami), vhod vanjo je 
skozi širok polkrožno oblikovan portal s cestne fasade. Na 
obeh strani vhoda sta v zidu ozki pokončni lini. V nadstropni, 
v bivalne namene preoblikovan del kašče je vhod po brežini 
s stranske fasade. Kašča ima pilastrsko členjeno fasado in 
šivane robove, nad kletnim portalom pa se je v ometu slabo 
ohranila letnica 1826. Okenske odprtine v nadstropjih niso 
originalne, prav tako fasadna členitev in strešna konstrukcija 
kažeta na predelavo zgornjega dela objekta.

Kotnikova kašča ne sodi med značilne kmečke zgradbe 
tega območja in je kot taka enkraten in specifičen dokument za 
gradbeno in kulturno zgodovino kraja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitektur-
nih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

– posebno varovanje zunanjščine objektov, njihove grad-
bene substance, posameznih arhitekturnih detajlov, tlorisne za-
snove, likovnih detajlov, stavbnega pohištva in notranje opreme 
ter vplivnega območja;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik 
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastno-
sti, razen vzdrževalnih posegov;

– v območju spomenika je prepovedano posegati v pro-
stor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, 
vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

e) Naselja in njihovi deli
EŠD: 657
Ime enote: Slovenj Gradec – Mestno jedro
Lokacija: parc. št.: južni del 1038/1, 1039, 1042/1, 1042/2, 

1045/7, južni del 235/1, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 392/1, 
392/2, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 395/1, 395/2, 395/3, 396, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/2, 404/3, 404/4, 405, 406, 
407, 408/5, 408/6, 408/7, 408/8, 408/9, 408/10, 408/2, 409/4, 
409/7, 409/8, 410/3, 410/4, 410/5, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 
411/7, 412/1, 412/3, 412/7, 413, 414, 415, 416 JV del, 417/1, 
417/2, 417/3, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 
419/6, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426/1, 426/2, 
426/3, 427, 428/1, 428/2, 429/6, 429/7, 430/10, 430/11, 430/12, 
430/13, 430/14, 430/15, 430/16, 430/5, 430/5, 430/6, 430/7, 
430/8, 430/9, 431/1, 433/59, 433/60, 433/61, 434, 435/1, 435/2, 
435/3, 435/4, 435/5, 435/6, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 
449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454/1, 454/2, 455, 
456/1, 456/2, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 461/4, 
461/5, 462/1, 462/2, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 

471/1, 471/2, 471/15, 472, 473, 474/1, 475, 476, 477/1, 477/2, 
477/3, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 479/8, 479/9, 480, 481, 482, 
483, 484, 485, 486, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 488, 489/1, 
489/2, 490/1, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 500/1, 500/2, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 
508/1, 508/3, 508/4, 509, 510, 511/3, 511/4, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 524/1, 
524/2, 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 526/1, 526/2, 526/3, 526/4, 
527/1, 527/2, 527/4, 528/1, 529, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 542, 543/2, 543/3, 543/5, 
544/1, 545, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5, 565/1, 565/2, 
565/3, 568, 569/1, 569/2, 570, 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 
576, 577, 578, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 580, 581/1, 581/2, 
581/3, 581/4, 582, 600, 601, 602/1, 602/2, 603/1, 603/3, 603/4, 
604, 605/1, 605/2, 606, 607/1, 607/2, 607/3, 608, 609/1, 609/2, 
610, 611, 612, 613, 614, 615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 616, 617, 
zahodni del 618, 619, 623/2, južni del 624 k.o. Slovenj Gradec.

Utemeljitev razglasitve: Slovenj Gradec leži ob sotočju 
Mislinje in Suhadolnice v Mislinjski dolini. Tlorisno mrežo me-
sta tvorita dva osrednja trga – Glavni trg in Trg svobode, ki sta 
med drugim obdana z Meškovo ulico, Gosposvetsko cesto, 
Cankarjevo ulico, Pohorsko in Francetovo cesto. Naselitvena 
kontinuiteta Slovenj Gradca sega v čas Ilirov in Keltov, od 
1. do 3. stoletja je bila na območju Starega trga rimska poštna 
postojanka Colatio. V 10. in 11. stoletju so na Grajskem hribu 
prebivali Slovani. Zametke mesta predstavlja naselbina, ki so 
jo leta 1211 ustanovili gospodje Andeški. Leta 1235 je naselbi-
na dobila cerkev, 1251 je postala trg, 1267 mesto, ki je dobilo 
po letu 1270 tudi obzidje. Mesto je imelo pred letom 1342 
vikariat, leta 1386 lastno nižje sodstvo, 1417 špital. Leta 1494 
je dobilo tudi mestni grad Rotenturn. Srednjeveško mesto je 
bilo obdano z obzidjem v obliki trapeza s štirimi obrambnimi 
točkami. Njegovo os je predstavljal cestni trg, današnji Glavni 
trg. Na obeh koncih trga so se izoblikovale štiri prečne ulice 
(sedanja Poštna, Ozka ulica in oba kraka Cankarjeve), ki 
so ga povezovale z današnjo Meškovo ulico in Vorančevim 
trgom. Te ulice so uokvirjale tržno jedro naselbine, ki sta jo 
prečno razpolavljala Šolska ulica in Trg svobode. Med leti 
1782 in 1825 je bilo obzidje v precejšnji meri odstranjeno. 
Mesto se je v svoji osnovni obliki ohranilo do leta 1811, ko ga 
je prizadel požar, kateremu je leta 1913 sledil naslednji. Kljub 
temu je uspelo ohraniti urbano zasnovo iz 13. stoletja. Danes 
zavzemajo njegov osrednji del hiše ob Glavnem trgu in Trgu 
svobode, s poudarkom na cerkvi sv. Elizabete in sv. Duha ter 
graščini Rotenturn. Med hišami prevladujejo enonadstropnice, 
ki so večinoma podkletene in krite z opeko. Pritličja služijo 
predvsem poslovnim namenom, nadstropja pa bivanju. Pri 
njihovi dataciji je potrebno upoštevati dejstvo, da je bilo mesto 
po požaru leta 1632 v glavnem na novo zgrajeno. Mestno je-
dro je pretežno ohranilo svojo srednjeveško parcelacijo, ki se 
je malo spremenila v času baroka, ko so združevali posame-
zne stavbe. Sicer segajo zasnove hiš večinoma v 18. stoletje, 
deloma v 17., vendar pa so bile v drugi polovici 19. stoletja v 
veliki meri predelane ali vsaj na novo fasadirane.

S svojo srednjeveško zasnovo tvori Slovenj Gradec izje-
mno kvaliteten historični organizem, ki je ohranil svojo prvobi-
tno pričevalnost.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni 
režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih in am-
bientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 
varovanje vseh vedut na spomenik;

– da morajo biti vsi posegi v spomenik in vsaka raba po-
drejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin urbanizma po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, 
gabaritov, lege in materialov;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov;

– pri kakršnih koli posegih v tla so obvezne predhodne 
arheološke raziskave.
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6. člen
Spomeniki se označijo v skladu s Pravilnikom o označe-

vanju nepremičnih kulturnih spomenikov, razen arheoloških in 
naselbinskih spomenikov.

7. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega 

dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, 
so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi 
podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine.

8. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, 

pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upra-
vljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost 
in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe, 
določa Zakon o varstvu kulturne dediščine. Varstveni režim 
lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za 
izvajanje varstva spomenika.

9. člen
Pravni status nepremičnega kulturnega spomenika se 

zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega 
odloka. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v 
zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelnih šte-
vilkah, navedenih v 5. členu tega odloka.

10. člen
Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih 

območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 
1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v preglednem kata-
strskem načrtu v merilu 1:5000.

Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Maribor in Mestna občina Slovenj Gradec.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, 

pristojen za področje kulturne dediščine. Za vse kršitve tega 
odloka se uporabljajo določbe od 125. do 129. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94 in 
38/09).

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0006/2014
Slovenj Gradec, dne 3. marca 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1061. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), četrtega odstavka 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 3. in 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – 
odl. US), 31. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno preči-
ščeno besedilo UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 15. redni seji dne 16. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine 

Slovenj Gradec

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospo-

darske javne službe oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedi-
lu: javna služba) na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v 
nadaljevanju: občina), tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen 

storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe,
– druge elemente v zvezi z izvajanjem javne službe.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno 

vodo,
2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija 

vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo,
3. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 

napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno mesto je tudi 
mesto, kjer se izvaja odjem vode iz javnega vodovoda,

4. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi 
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali 
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekun-
darnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključe-
vanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekun-
darni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno 
z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje 
javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundar-
nega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. 
Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma 
oprema javne infrastrukture,

5. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi po-
vezani tehnološki objekti, kot so za obdelavo vode, vodohrani 
in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega 
ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni 
inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska 
gospodarska javna infrastruktura,

6. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni 
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen 
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primar-
nega vodovoda,

7. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebi-
valcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v 
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skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, 
kjer se storitve javne službe ne izvajajo,

8. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,

9. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom,

10. magistralno vodovodno je omrežje, objekti in naprave, 
ki služijo več občinam ali regiji (zajetja, vodnjaki, črpališča, 
naprave za čiščenje in pripravo vode, prečrpališča, vodohrani, 
transportni vodovodi),

11. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih ob-
močij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod,

12. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je 
zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja 
tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov; 
hidranti na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obra-
tovanju vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za 
gašenje požarov,

13. interno vodovodno omrežje in naprave je tisto, ki je v 
lasti uporabnika,

14. vodovodni priključek je priključna garnitura s spojno 
cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja do vključno 
obračunskega vodomera z vsemi vgrajenimi elementi,

15. gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek 
na javni vodovod, ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali 
gradbeno inženirskega objekta v skladu z izdanim gradbenim 
dovoljenjem; rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s 
trajanjem gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, 
vendar najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inže-
nirskega objekta,

16. priključno mesto je mesto na vodovodu, kjer je izve-
den priključek; na posamezno priključno mesto je lahko priklju-
čeno več uporabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami 
predpisa, ki ureja področje stanovanj zagotovljena porazdelitev 
stroškov med njimi,

17. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek na javni 
vodovod) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega 
mesta in njegova oprema; priključek na javni vodovod je v lasti 
lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi 
med objekte in opremo javne infrastrukture; priključek na javni 
vodovod sestavljajo priključni sklop na sekundarno omrežje, 
dovodna cev na odseku med javnim vodovodom in obračun-
skim vodomerom, ki je položena v zaščitno cev, vodomerni 
jašek, ventil pred in za obračunskim vodomerom, čistilni kos 
(odvisno od nazivnega premera) in montažno demontažni kos 
in obračunski vodomer z nepovratnim ventilom,

18. obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri 
poraba pitne vode iz javnega vodovoda,

19. interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za obra-
čunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazde-
litev stroškov porabe vode ter ga upravljavec ne vzdržuje in ne 
uporablja za obračun porabljene vode,

20. začasni vodovodni priključek na javni vodovod lahko 
izvede izvajalec javne službe za oskrbo z vodo za gradbišča, 
za javne prireditve, za začasne objekte, za vzdrževanje parkov, 
vrtov in nasadov in za podobne primere,

21. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo 
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe,

22. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o upravljanju,

23. območje poselitve (aglomeracija) je območje, določe-
no v operativnem programu oskrbe s pitno vodo,

24. obstoječe poselitveno območje je naselje in območje, 
ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje 
do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja,

25. predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi 
s področja urejanja prostora določeno območje za širitev nase-
lja, razen območij iz prejšnje točke,

26. območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje 
območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena ob-
močja ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene 
inženirske objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne 
službe ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje 
javne službe iz enega javnega vodovoda,

27. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca 
o objektih gospodarske javne infrastrukture,

28. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske 
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike 
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora,

29. tehnični pravilnik je Pravilnik za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, ki ga sprej-
me pristojni organ izvajalca javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
Občina zagotavlja javno službo v obliki javnega podjetja 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na območju 
občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE KOMUNALA 
SLOVENJ GRADEC d.o.o.

Izvajalec javne službe opravlja javno službo v skladu s 
programom oskrbe s pitno vodo. Predlog programa oskrbe 
s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih 
koledarskih let in ga posreduje občini v uskladitev najpozneje 
do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uve-
ljavitve. Ko je program usklajen z občino, ga odgovorna oseba 
izvajalca javne službe potrdi.

4. člen
Občina zagotavlja javno službo na poselitvenih območjih.
Občine morajo zagotavljati izvajanje storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo na območju poselitve s 50 ali več prebivalci 
s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet 
prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar.

Z javnim vodovodom mora biti opremljeno tudi območje 
poselitve z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in 
gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim 
prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve 
izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba s pitno vodo 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati 
izpolnjena naslednja pogoja:

1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje 
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in

2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zaseb-
nega vodovoda manjša od 10 m3 pitne vode na dan.

Na območjih poselitve, kjer se izvaja lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo, pa nista izpolnjena pogoja iz prej-
šnjega odstavka, lahko občina podeli koncesijo v skladu s 
predpisi.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE 
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

5. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v 

skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo 
in oskrbo s pitno vodo,

– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne 
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,

– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
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– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih hi-
drantov za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo pred požari,

– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo 

s pitno vodo,
– poročanje v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno 

vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s pred-

pisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih 

v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete 

vode v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s 
pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode 
za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema 
iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja 
ali koncesije,

– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje dru-
gih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena 
območja,

– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov 

na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,

– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogod-
kov zaradi onesnaženja,

– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene 
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb 
na območju javnega vodovoda,

– priključevanje novih uporabnikov javne službe,
– podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema 

oskrbe s pitno vodo (strokovne podlage, analize, študije, mne-
nja) ter načrtovanje objektov za koriščenje in spremljanje koli-
čin in kakovosti vodnih virov,

– modeliranje kakovosti pitne vode v vodovodnih sistemih,
– izvajanje upravljavskega nadzora pri novogradnjah 

omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, investitor ali izvajalec del 
pa je dolžan kriti stroške nadzora,

– izvajanje nadzora nad projektiranjem omrežja, objektov 
in naprav javnega vodovoda,

– vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in 
priključkov na javni vodovod,

– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz hidran-
tnih omrežij za gašenje požarov zaradi obračuna storitev javne 
službe,

– nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge gospo-
darske javne infrastrukture na vplivnem območju javnega vo-
dovoda,

– druge naloge iz tega odloka in drugih predpisov.
Storitve iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajati izvajalec 

javne službe.
V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je izvajalec 

javne službe dolžan opravljati tudi naloge na podlagi javnih 
pooblastil v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

6. člen
Oskrba s pitno vodo na območju občine se zagotavlja:
1. iz javnih vodovodov iz centralnega sistema za oskrbo 

s pitno vodo,
2. iz javnih vodovodov iz lokalnih sistemov za oskrbo s 

pitno vodo,
3. kot lastna oskrba iz zasebnih vodovodnih sistemov.

7. člen
Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s stori-

tvami javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo, so prikazana na topografski karti, ki 
je priloga in sestavni del tega odloka.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE  
S PITNO VODO

8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe,
3. javna pooblastila izvajalca javne službe.

1. Priključitev na javni vodovod

9. člen
Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, če 

se v njemu zadržujejo ljudje, ki leži znotraj območja javnega 
vodovoda, kjer se izvaja javna služba (v nadaljnjem besedilu: 
gradbeno inženirski objekt), na javni vodovod je obvezna na 
območju, kjer je javni vodovod zgrajen.

Na območjih, kjer se gradi javni vodovod, je priključitev 
stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod ob-
vezna v roku šestih mesecev po končani gradnji vodovodnega 
omrežja. Izvajalec javne službe mora bodočega uporabnika 
obvestiti, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženir-
skega objekta na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje 
za izdajo soglasja k priključitvi.

Priključek na javni vodovod se izvede praviloma za vsako 
stavbo ali gradbeno inženirski objekt posebej, lahko pa ima 
stavba ali objekt tudi več priključkov.

10. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglas-

jem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega 
odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Če 
razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega sistema 
ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.

Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe 
skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali inve-
stitorja.

Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vodovod 
mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje izva-
jalca javne službe.

Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor 
nad izvedbo priključka na javni vodovod, v primeru, če priklju-
ček izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali investitor 
pa mora kriti nastale stroške.

11. člen
Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na 

javni vodovod je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega 
mesta in njegova oprema.

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge 
opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti 
lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti 
lastnika stavbe.

Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek 
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa 
mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme 
priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrže-
vanje dopustiti.

Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence o 
stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod in 
trasah teh priključkov.

12. člen
Začasna priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s 

soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili 
tega odloka.

Začasni priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne 
službe skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali 
investitorja.

Izvajalec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži 
popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Uporabnik 



Stran 3700 / Št. 26 / 8. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije

za začasni vodovodni priključek plača pristojbino, ki jo določi 
občina.

Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka 
priložiti: pravnomočno gradbeno dovoljenje, kadar je gradbeno 
dovoljenje za tak poseg potrebno, prijavo prireditve ali doku-
ment, ki upravičuje in potrjuje začasno potrebo po priključitvi na 
javni vodovod, opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe 
vode in čas trajanja priključka in dokazilo o zagotavljanju odva-
janja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor 
nad izvedbo začasnega priključka na javni vodovod, v primeru, 
če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali 
investitor pa mora kriti nastale stroške.

13. člen
Gradbiščni priključek na javni vodovod je dovoljen samo s 

soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili 
tega odloka.

Gradbiščni priključek na javni vodovod izvede izvajalec 
javne službe skladno z izdanim soglasjem na stroške investitorja.

Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor 
nad izvedbo gradbiščnega priključka na javni vodovod, v prime-
ru, če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik 
ali investitor pa mora kriti nastale stroške.

14. člen
Po izvedbi priključka na javni vodovod, začasnega pri-

ključka ali gradbiščnega priključka in izdelavi geodetskega 
posnetka, se priključek na javni vodovod, začasni priključek ali 
gradbiščni priključek evidentira v katastru javnega vodovoda, ki 
ga vzdržuje izvajalec javne službe. Po končanih delih se upo-
rabnika oziroma investitorja evidentira v evidenci uporabnikov, 
ki jo vzdržuje izvajalec javne službe.

Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vodo-
merom, vzdržuje izvajalec javne službe na stroške uporabnika 
oziroma investitorja. Stroški vzdrževanja so zajeti v omrežnini.

Meja med priključkom na javni vodovod in interno vo-
dovodno napeljavo uporabnika je priključni sklop na iztoku iz 
vodomera. Priključni sklop vzdržuje izvajalec javne službe.

15. člen
Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme 

dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov dru-
gih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na 
priključek na javni vodovod.

16. člen
Ukinitev priključka na javni vodovod je dovoljena, če se 

priključena stavba ali gradbeno inženirski objekt poruši. Upo-
rabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za 
ukinitev priključka na javni vodovod.

Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne 
službe v skladu z izdanim soglasjem za ukinitev priključka na 
javni vodovod na stroške uporabnika.

17. člen
Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod je dovo-

ljena po izteku dveh let od izdaje soglasja k začasni priključitvi 
na javni vodovod ali na podlagi pisne vloge, ki jo uporabnik 
posreduje izvajalcu javne službe, ko uporabnik začasnega 
priključka ne potrebuje več.

Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod izvede 
izvajalec javne službe po uradni dolžnosti, ko poteče veljavnost 
soglasja k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem 
k začasni ukinitvi priključka na javni vodovod na stroške upo-
rabnika.

18. člen
Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod je do-

voljena, ko se prične stavba ali gradbeno inženirski objekt upo-

rabljati. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pi-
sno vlogo za ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod.

Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod izvede 
izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi 
gradbiščnega priključka na stroške uporabnika.

19. člen
Izvajalec javne službe ukine priključek na javni vodovod, 

začasni priključek ali gradbiščni priključek, tako da:
– fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
– spremeni status priključka v katastru,
– spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.

20. člen
Javni vodovod in priključek na javni vodovod z vodomer-

nim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. 
Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja 
izvajalca javne službe.

21. člen
Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotraja-

nosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost 
oskrbe s pitno vodo,

– če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih 
materialov,

– v primeru obnove javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa 
obnovitvena dela javne infrastrukture,

– če obstoječi priključek tlačno ne ustreza normativom,
– oziroma najkasneje, ko doseže starost 50 let.
Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja skla-

dno z veljavno zakonodajo.

2. Prekinitev dobave pitne vode

22. člen
Upravljavec javnega vodovoda uporabniku prekine doba-

vo pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan 

brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca javnega 
vodovoda ali brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca 
javnega vodovoda,

– če interna hišna instalacija uporabnika ni tehnično ustre-
zna in je zaradi te instalacije ogrožena kakovost pitne vode v 
omrežju javnega vodovoda,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodo-
voda dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje interno 
omrežje ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,

– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo 
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja 
noče odstraniti,

– če uporabnik brez privolitve upravljavca javnega vodo-
voda odstrani pečatno plombo (na vodomeru, hidrantu itd.) ali 
kako drugače spremeni način izvedbe priključka,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovo-
da opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju 
upravljavec javnega vodovoda,

– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o 
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),

– če uporabnik ne dopusti upravljavcu javnega vodovoda 
opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu in pri-
ključku stavbe,

– če uporabnik ne dovoli upravljavcu javnega vodovoda 
vgraditve ali zamenjave vodomera,

– če uporabnik onemogoča upravljavcu javnega vodovo-
da odčitavanje in pregled vodomera ter interne instalacije in 
internega hidrantnega omrežja,

– če je prostor, kjer se nahaja vodomer, nedostopen ali 
tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati ali zamenjati vodomera,

– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode, kakor je 
določeno v 28. členu,
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– če uporabniki v več stanovanjski stavbi ne uredijo med-
sebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,

– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
Dobava vode se lahko prekine, po predhodnem obvestilu 

izvajalca javne službe za odpravo vzroka, ki je podlaga za 
prekinitev dobave pitne vode in določitvi roka za odpravo. Rok 
za odpravo je minimalno 2 dni od dneva, ko izvajalec javne 
službe ugotovi vzrok, o čemer pooblaščena oseba izvajalca 
javne službe sestavi zapisnik.

Dobava vode se prekine do odprave vzroka prekinitve. 
Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik plačati 
vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po 
ceniku upravljavca javnega vodovoda.

Na zahtevo uporabnika, da se mu začasno prekine doba-
va vode, je upravljavec javnega vodovoda po prejemu pisnega 
zahtevka uporabnika to tudi dolžan storiti. Stroške prekinitve 
dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po 
ceniku upravljavca javnega vodovoda.

23. člen
Upravljavec javnega vodovoda ima pravico prekiniti do-

bavo vode zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del 
na omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile.

Za načrtovana vzdrževalna in investicijska dela mora pre-
ko lokalnih sredstev javnega obveščanja, na krajevno običajen 
način ali neposredno obvestiti uporabnike o prekinitvi vode 
1 dan pred prekinitvijo dobave vode.

V primeru prekinitve dobave vode zaradi višje sile, kot so 
potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, 
velike okvare in podobno, ima upravljavec javnega vodovoda 
pravico in dolžnost izdati navodila za racionalizacijo porabe 
vode ter brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo 
vode. V primeru omejitev ima oskrba prebivalstva s pitno vodo 
prednost pred rabo vode za druge namene.

V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja 
pristojnih institucij je upravljavec javnega vodovoda dolžan 
obveščati uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede upo-
rabe vode.

Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti dobavo 
vode, o čemer v najkrajšem možnem času naknadno obvesti 
uporabnike, ter navede razlog in predviden čas prekinitve do-
bave vode v primerih:

– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška 
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kakovost vode v 
vodovodnem omrežju;

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovi-
rajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne 
izboljša stanja;

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z 
vodo;

– z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z 
odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevar-
nost onesnaževanja vode;

– če uporabnik pismeno odpove priključek ali zahteva 
prekinitev dobave vode.

Upravljavec zagotavlja minimalni standard dobave vode 
po predložitvi ustrezne posode na njegovem matičnem naslovu.

3. Omejitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda

24. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabnikom omeji oskrbo s 

pitno vodo iz javnega vodovoda v primeru pomanjkanja pitne 
vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko 
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, pri čemer mora 
upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi 
rabami vode.

V primeru omejitve oskrbe s pitno vodo izvajalec javne 
službe o predvidenem času in trajanju omejitve oskrbe s pitno 
vodo uporabnike obvesti takoj, ko je to mogoče na krajevno 
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

Izvajalec javne službe obvešča uporabnike v skladu s 
Programom obveščanja uporabnikov.

4. Meritve količin porabljene pitne vode in obračunavanje 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo

25. člen
Izvajalec javne službe meri količino porabljene pitne vode 

v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.
Upravljavec javnega vodovoda mesečno zaračunava 

uporabniku porabljeno vodo, določeno na osnovi povprečne 
mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju. Obra-
čunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma. Najmanj 
enkrat letno, ob menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku 
obračunskega vodomera, opravi upravljavec javnega vodovoda 
obračun porabljene vode za posameznega uporabnika. Upra-
vljavec javnega vodovoda mesečno zaračunava uporabnikom 
ter stanovalcem v večstanovanjskih stavbah porabljeno vodo 
na podlagi dejanske porabe, zabeležene na obračunskem vo-
domeru. Upravljavec javnega vodovoda v soglasju z uporabni-
kom lahko določi tudi drugače.

Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati 
vse z zakonom predpisane elemente.

26. člen
Izvajalec javne službe izstavi račun iz drugega odstavka 

prejšnjega člena:
– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega 

objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja 
javna služba,

– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta, v delu, kjer se v njih izvajajo državne javne službe ali 
javne službe občine,

– izvajalcu državnih javnih služb ali javnih služb občine za 
namen pranja ali namakanja javnih površin.

Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer, so dolžni uporabniki izvajalcu javne službe sporočiti, 
kdo je prejemnik računov za porabljeno pitno vodo. Izvajalec 
javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporab-
nikom, če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti 
obračunski vodomer, podpiše delilno razmerje. Izvajalec javne 
službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom v 
objektih, za katere v skladu s predpisom, ki ureja stanovanjsko 
področje, upravnik ni obvezen, če vsi uporabniki podpišejo 
delilno razmerje.

Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče 
ugotoviti dejanske porabe pitne vode, izvajalec javne službe 
upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene 
pitne vode v obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom 
okvare.

Vodomeri na interni napeljavi uporabnika so namenjeni za 
interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec javne 
službe ne vzdržuje in ne odčitava.

27. člen
Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z določili 

veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

28. člen
Uporabnik je dolžan plačati račun do dneva zapadlosti 

računa. Kolikor uporabnik računa ne plača v roku, ga izva-
jalec javne službe pisno opomni na neplačilo. Če uporabnik 
obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega 
opomina, v katerem mora biti izrecno opozorjen na posledice 
neplačila, mu lahko upravljavec javnega vodovoda prekine 
dobavo vode.

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pra-
vico vložiti pisni ugovor pri upravljavcu javnega vodovoda v 
osmih dneh od prejema računa. Upravljavec javnega vodovoda 
je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 
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15 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti do-
bave vode. Kolikor uporabnik računa ne poravna niti v 15 dneh 
po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin, v 
katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode. 
Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan 
po prejemu opomina lahko prekine dobava vode. Dobava vode 
se lahko prekine samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v 
pravice drugih uporabnikov.

5. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode

29. člen
Izvajalec javne službe izvaja notranji nadzor skladnosti z 

mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljnjem besedilu: skla-
dnost) in zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovo-
du in druge naloge, določene v predpisih, ki urejajo pitno vodo. 
Rezultati monitoringa in notranjega nadzora pitne vode morajo 
biti javno dostopni pri izvajalcu javne službe.

Upravljalec vodovodnega sistema mora zagotavljati skla-
dnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu z veljavnim 
predpisom, ki ureja pitno vodo.

30. člen
Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti in 

zdravstvene ustreznosti pitne vode na lastnem odjemnem me-
stu. V primeru, da je pitna voda na odjemnem mestu skladna s 
predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi uporabniku račun 
za opravljeno storitev.

6. Javna pooblastila izvajalca javne službe

31. člen
Izvajalec javne službe opravlja na območju občine nasle-

dnja javna pooblastila:
– izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja, vse v skla-

du s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključek.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega 

odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi 

komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali 
na lokaciji,

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s 
predvideno potrošnjo vode,

– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je 
to določeno s predpisi.

b) k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in na projektno 
dokumentacijo:

– vodilno mapo,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– načrt zunanje ureditve,
– načrt s predmetom soglašanja,
– izkaz požarne varnosti.
c) za soglasje za priključitev stavbe ali inženirskega objek-

ta, ki je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja:
– idejno zasnovo,
– situacija obstoječega stanja,
– situacija z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s 

predvideno potrošnjo vode.
d) za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma 

drugih inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 

stavbe ali inženirskega objekta,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt interne vodovodne inštalacije ali potrdilo upra-

vljavca o pregledu interne inštalacije,

– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notar-
ju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal 
vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti 
soglasje,

– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v 
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne in padavinske vode, kolikor je to predpisano.

e) za soglasje za začasni priključek, katero se lahko izda 
za obdobje največ dveh let:

– situacijo (po potrebi z vrisanim objektom) v merilu 
1:1000 ali 1:500,

– upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument 
(odločbo ipd.),

– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in 
času trajanja priključka,

– projekt vodovodnega priključka,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notar-

ju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal 
vodovodni priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti 
soglasje, ali vpisano služnostno pravico,

– dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v prostor;
– soglasje za prekop javnih površin in križanja z drugimi 

komunalnimi vodi (po potrebi), preko katerih bo potekal vodo-
vodni priključek.

f) za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in 

vodovodnim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spre-

membi namembnosti stavbe.
g) za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja 

točka d) tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno 
predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.

Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih 
objektov.

Stroški za izvajanje nalog iz tega člena se krijejo iz prora-
čunskih sredstev občine.

32. člen
Pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena tega odloka mora 

izvajalec javne službe določiti:
– minimalni odmik novogradnje od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja 

proti vplivom novogradnje,
– traso, globino, dimenzijo priključnih cevi in priključno 

mesto na javno omrežje,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– dimenzijo vodomera in tip,
– tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih in 

drugih vodov z vodovodom,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je 

predvidena trasa vodovodnega priključka,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na 

vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na obmo-
čjih predvidenih za zajem pitne vode,

– posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode,
– ostale pogoje, ki so določeni s Tehničnim pravilnikom.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

1. Pravice uporabnikov

33. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe 

pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodo-

merno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku na javni vodovod,
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– povečati ali zmanjšati odvzem pitne vode,
– ukinitve priključka na javni vodovod.

2. Obveznosti uporabnikov

34. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na 

objektih in napravah pridobiti soglasje upravljavca,
– redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega 

mesta in internega hidrantnega omrežja,
– zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzo-

vanjem in fizičnimi poškodbami,
– upravljavcu omogočiti dostop do vodomernega mesta 

ob vseh vremenskih pogojih,
– upravljavcu omogočiti pregled ustreznosti priključka 

stavbe in interne vodovodne inštalacije,
– skrbeti mora za dostopnost in vidnost zaslona na svo-

jem vodovodnem priključku,
– upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na katerikoli 

pipi internega vodovodnega omrežja,
– obveščanje upravljavca o okvarah na javnem vodovodu 

in priključku stavbe, ter omogočanje izvedbe odprave okvare 
in obnove,

– dopusti obnavljanje vodovodnega priključka in poskrbeti 
za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami upra-
vljavca, tem odlokom in Tehničnim pravilnikom,

– povrnitev škode povzročene na javnem vodovodu, ki je 
povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi 
motenj, ki bi jih povzročil z nenormalnim odvzemom vode ali 
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu,

– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova, 
lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem 
objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode, v roku 
15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh 
zapadlih obveznosti,

– urejanje medsebojnih delitev stroškov, kadar imajo ob-
račun preko skupnega obračunskega vodomera in sporočajo 
upravljavcu naslovnika in plačnika računov,

– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru 
višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode,

– priključitev na javno vodovodno omrežje ob upošteva-
nju pogojev in soglasja upravljavca ter izjave o opravljenem 
upravljavčevem nadzoru izgradnje vodovodnega priključka in 
prevzemu v upravljanje ob podpisani pogodbi.

35. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 

javnih vodovodov in priključkov na javni vodovod mora lastnik 
zemljišča, preko katerega je potreben prehod za dostop do 
vodovodnega omrežja, objektov ali priključka na javni vodovod, 
izvajalcu javne službe dovoliti prehod. Izvajalec javne službe 
je dolžan izvesti dela tako, da povzroči čim manjšo škodo in 
po opravljenih delih vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in/ali 
povrniti nastalo škodo.

3. Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov

36. člen
Hidranti na javnem omrežju služijo za gašenje požarov 

in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in 
drugih nesrečah, zato morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem 
stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec 
javne službe na stroške občine.

Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je, 
razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na pod-
lagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje 
pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov 
za porabljeno pitno vodo. Za takšen odvzem vode se sklene 
dogovor (o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo), 
v katerem je določen tudi način plačila.

37. člen
Brez soglasja izvajalca javne službe se sme odvzemati 

pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje 
požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh prime-
rih poveljstvo javne gasilske službe vsake tri mesece sporoča 
izvajalcu javne službe podatke o količini odvzete pitne vode iz 
hidrantov na javnem vodovodu.

Gasilska društva za namen pripravljenosti na nesreče lah-
ko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri 
tem izvedejo vizualni pregled stanja hidrantnega priključka in 
izvedejo poskusni priklop na hidrant, po predhodnem soglasju 
ali naročilu izvajalca javne službe. O ugotovljenih pomanjkljivo-
stih gasilska društva obvestijo izvajalca javne službe.

38. člen
Javno hidrantno omrežje, ki ga upravlja izvajalec javne 

službe in zasebno hidrantno omrežje, ki ga upravlja upravljavec 
zasebnega vodovoda, sta namenjeni predvsem požarni var-
nosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.

Brez soglasja izvajalca oziroma upravljavca zasebnega 
vodovoda se sme uporabljati voda iz hidranta samo za gaše-
nje požarov in za odpravljanje posledic elementarnih nesreč. 
V teh primerih mora uporabnik v 24-urah po uporabi vode iz 
javnega hidranta pisno obvestiti izvajalca oziroma upravljavca 
zasebnega vodovoda o kraju uporabe, času odvzema vode in 
morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.

Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar 
samo ob soglasju izvajalca javne službe oziroma upravljavca 
zasebnega vodovoda in na podlagi predhodno sklenjene po-
godbe, v kateri se določijo pogoji odvzema in plačilo vodarine, 
tudi za naslednje namene:

1. čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov,
2. zalivanje parkov ter javnih nasadov,
3. za javne prireditve,
4. za polnjenje cistern za razvoz vode,
5. za utrjevanje cestišč in druga podobna gradbena dela.
Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brez-

hibnem stanju in odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu 
in vodovodnem omrežju po njegovi krivdi.

Določbe prejšnjega odstavka tega člena se ne uporabljajo 
za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri gašenju požarov in pri 
izvajanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih 
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.

Interni hidranti so del internega vodovoda objekta in mora-
jo biti priključeni na vodovodno omrežje za odjemnim mestom. 
Vzdržuje jih uporabnik vode. Ob vsaki uporabi vode iz hidranta 
je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu javnega 
vodovoda, in sicer o vzroku uporabe, času uporabe in pora-
bljeni količini vode.

4. Uporaba priključka na javni vodovod

39. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati ali 

kakorkoli posegati v priključka na javni vodovod in obračun-
skega vodomera.

40. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izre-

dno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če meni, da 
meritev redne kontrole ni pravilna. Če se pri izredni kontroli 
točnosti obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje pora-
bo pitne vode izven dopustnih odstopanj, nosi stroške izredne 
kontrole točnosti vodomera izvajalec javne službe, v naspro-
tnem primeru pa uporabnik.

41. člen
Uporabnik ne sme prekiniti dobave pitne vode drugemu 

uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnažiti pitne vode v 
interni vodovodni napeljavi.
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42. člen
Stroške prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera 

ter stroške celotne izvedbe novega priključka na javni vodovod 
nosi uporabnik.

Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, 
krije stroške njegovega popravila ali zamenjave.

43. člen
Stroške okvar nastalih na internem vodovodnem omrežju 

nosi uporabnik, razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca 
javne službe.

5. Obveznosti izvajalcev del

44. člen
Izvajalci vzdrževalnih del in gradnje objektov druge go-

spodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč, 
v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, 
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do 
poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod.

Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prejšnjega 
odstavka mora izvajalec del iz prejšnjega odstavka o name-
ravanem izvajanju del najmanj trideset dni pred začetkom del 
pisno obvestiti izvajalca javne službe in pridobiti podatke o 
poteku javnega vodovoda z namenom uskladitve teh del.

Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo-
staviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno 
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne 
službe in zemljišča vrnejo v prvotno stanje. Stroške nadzora 
nosi izvajalec del.

V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključ-
ka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka tega 
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan 
naročiti popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe 
in poravnati vse stroške popravila ali odprave poškodb.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

45. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.
Cene storitev javne službe se določa skladno s predpisi, 

ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga 
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev 
javne službe, ki ga predloži občinskemu svetu v sprejem ozi-
roma potrditev.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV POTREBNIH 
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

46. člen
Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura javne 

službe lokalnega pomena.
Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na obmo-

čju občine je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov 
in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro 
opremo za zajem vode, črpanje in prečrpavanje, čiščenje in 
hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, pri-
marno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se 
zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij s pitno vodo kot to 
določajo predpisi, ki urejajo javno službo.

Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, 
so javno dobro.

Infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero 
upravlja izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca javne služ-
be glede upravljanja te infrastrukture in druga z infrastrukturo 

povezana vprašanja, se podrobneje uredijo v pogodbi, ki jo 
skleneta občina in izvajalec javne službe.

Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo javne 
službe lokalnega pomena v skladu s predpisi.

47. člen
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeni javni vodo-

vodni sistem v najem in upravljanje, ko je pridobljeno uporabno 
dovoljenje in je izdelan izračun stroškov najema in upravljanja 
vodovodnega sistema, ki se prevzema.

Postopek prevzema v najem in upravljanje mora biti izve-
den in dokumentiran z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje 
dokumentacijo, evidence, knjigovodske podatke, blagajniške 
podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in 
ostale poslovne zadeve.

Najem in upravljanje novozgrajenih javnih vodovodnih 
sistemov se uredi s pogodbo.

VIII. SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI 
SLUŽNOSTNE PRAVICE VZDRŽEVANJA  

IN OBNAVLJANJA OBSTOJEČEGA JAVNEGA VODOVODA

48. člen
Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali soglasja za 

priključitev ali soglasja k priključitvi se med izvajalcem javne 
službe in prosilcem za izdajo teh soglasij sklene pogodba o 
ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja ob-
stoječega javnega vodovoda, v primeru, če se ugotovi, da javni 
vodovod poteka po zemljišču, ki je v lasti prosilcev teh soglasij.

Prosilec za izdajo soglasja, mora pridobiti služnostno 
pravico za zemljišča, ki so v lasti drugih lastnikov.

IX. NADZOR

49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ 

občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec, pristojen za 
gospodarske javne službe. Nadzor je lahko reden ali izreden. 
Izredni nadzor se izvede na podlagi zahteve uporabnikov.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, katerih kršitev 
je opredeljena kot prekršek, opravlja inšpektorat občine, kolikor 
zakon ne določa drugače.

X. DOLOČBE O SANKCIJAH

50. člen
Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. upravljavec javnega vodovoda, če ne zagotovi izvajanje 

določil tega odloka,
2. izvajalec del, ki pred začetkom del ne pridobi soglasja 

upravljavca javnega vodovoda, ter po zaključku na vodovo-
dnem omrežju in napravah ne vzpostavi prvotnega stanja,

3. upravljavec zasebnega vodovoda, če ne zagotovi izva-
janja določil tega odloka,

4. investitor, ki na vodovodnih napravah gradi, postavlja 
objekte ali nasipa material, ki lahko povzroči poškodbe na vo-
dovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje ali če spre-
minja niveleto terena nad vodovodom brez soglasja upravljavca 
javnega vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določi.

Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega od-
stavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovor-
na oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo 200 EUR se za prekršek iz tretje točke tega člena 
kaznuje posameznik.

51. člen
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če
1. se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili 9. in 

10. člena tega odloka,
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2. ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do javnega 
vodovoda in vodovodnega priključka z vodomernim mestom,

3. ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z 
določilom 31. člena tega odloka,

4. ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opra-
vljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,

5. ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do interne 
vodovodne napeljave zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev 
vode ali meritve tlaka na omrežju,

6. izvajalcu javne službe ne zagotovi dostopa zaradi vzdr-
ževanja, obnove, odčitavanja ter pregleda ali zamenjave obra-
čunskega vodomera,

7. izvajalcu javne službe ne zagotovi dostopa zaradi izva-
janja rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,

8. ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru 
motenj pri oskrbi s pitno vodo,

9. ne dovoli obnove vodovodnega priključka,
10. ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami 

izvajalcu javne službe,
11. ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega omrež-

ja,
12. če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v 

nasprotju z določili drugega odstavka 36. člena tega odloka,
13. če prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomer 

brez soglasja upravljavca javnega vodovoda,
14. če ne vgradi obračunskega vodomera v skladu z 

določili tega odloka.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega 

člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega 

člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovor-
na oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje posameznik.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov 

in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega 
sistema, ki ga sprejme pristojni organ izvajalca javne službe.

Tehnični pravilnik se uskladi z določbami tega odloka v 
roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.

53. člen
Ne glede na določila 47. člena tega odloka izvajalec 

javne službe prevzame obstoječe javne vodovodne sisteme 
na območju občine, ki obratujejo in še niso predani v najem in 
upravljanje, ko:

– je izdelan kataster obstoječega vodovoda,
– so zagotovljene zadostne količine in ustrezna kakovost 

vodnega vira oziroma priprava pitne vode in pridobljeno vodno 
dovoljenje,

– sistem izpolnjuje minimalne sanitarno-tehnične stan-
darde,

– je izdelan program rekonstrukcije in avtomatizacije z 
oceno stroškov,

– je izdelan izračun stroškov najema in upravljanja vodo-
vodnega sistema, ki se prevzema,

– so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo in avtoma-
tizacijo,

– so vgrajeni obračunski vodomeri po zahtevah izvajalca 
javne službe,

– je določena enotna ali diferencirana cena, ki izvajalcu 
javne službe omogoča nemoteno upravljanje prevzetega vo-
dovoda.

Rok za prevzem obstoječih javnih vodovodnih sistemov 
iz prejšnjega odstavka v najem in upravljanje je sedem let po 
uveljavitvi tega odloka.

54. člen
Občinski svet bo v roku šestih mesecev od uveljavitve 

tega odloka sprejel poseben predpis, s katerim bodo urejeni 
način in pogoji za prenos zasebnih vodovodov v last občine.

55. člen
Postopki za izdajo soglasij, začeti pred uveljavitvijo tega 

odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o oskrbi z 
vodo v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 10/10).

56. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi 

s pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 10/10).

57. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2016
Slovenj Gradec, dne 16. marca 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1062. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – 
Ozare in severne obvoznice Stari trg

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno 
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne 
občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka 

o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-
storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in 

severne obvoznice Stari trg

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 

lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – 
Ozare in severne obvoznice Stari trg, ki ga je izdelalo podjetje 
Urbis d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno v avli 

Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj 
Gradec, od vključno 11. aprila 2016 do vključno 11. maja 2016, 
v delovnem času občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala 
javno obravnavo, ki bo organizirana v torek, 19. aprila 2016, ob 
15.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 
5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve 
in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na 
krajevno običajen način.

3. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
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lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec 
– Ozare in severne obvoznice Stari trg. Pripombe in predloge 
se lahko do vključno 11. maja 2016 dajo pisno na mestih javne 
razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe na kraju razgrni-
tve, lahko se pošljejo na Urad župana Mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje na elektronski 
naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" na-
vesti ključne besede "SD OLN Ozare"). Obrazec za pripombe 
je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila 
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Za-
vzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec 
objavila na svoji spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo 
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek 
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj 
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču 
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
to posebej navesti.

4. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o po-

teku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse 
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen 
osnutek.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec.

Št. 350-0002/2014
Slovenj Gradec, dne 22. marca 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec 

Andrej Čas l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

1063. Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno 
stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 
ter 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o lokacijskem načrtu obrtno 
stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici

1. člen
(Splošno)

S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa 
začetek in način priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici 
(v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve LN).

V veljavi je Odlok o lokacijskem načrtu obrtno stanovanj-
ske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05 
in 57/12).

Spremembe in dopolnitve LN se pripravijo v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.

2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev LN)
Območje LN leži v jugovzhodnem delu mesta Slovenska 

Bistrica ob avtocesti in je namenjeno gradnji obrtnih, stanovanj-
skih in obrtno stanovanjskih objektov. Investitor Miduš d.o.o., 
katerega proizvodnja dejavnost je locirana na predmetnem 
območju, potrebuje za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev 
dodatne delovne, skladiščne površine. Ker obstoječa določila 
Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob 
RTP v Slovenski Bistrici, ne dopuščajo predvidene dozidave, 
je potrebno pristopiti k spremembi grafičnega in tekstualnega 
dela veljavnega odloka.

3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN)

Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN 
je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo 
samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celo-
vitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom 
ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.

4. člen
(Določitev območja)

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev LN obsega 
parc. št. 2335, k.o. Slovenska Bistrica.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Ker gre za spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo 
na posamične spremembe in dopolnitve pogojev odloka, prido-
bitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.

6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev LN)

Za pripravo sprememb in dopolnitev LN so opredeljeni 
naslednji okvirni roki:

AKTIVNOST ROK IZDELAVE
1. priprava dopolnjenega osnutka po objavi sklepa 

v  Uradnem listu RS
2. pridobivanje smernic pristojnih 

nosilcev urejanja prostora 
15 dni

3. izdelava dopolnjenega osnutka 15 dni po pridobitvi 
smernic

4. javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka

prične 7 dni po objavi 
javne razgrnitve in traja 
15 dni

5. javna obravnava v času javne razgrnitve
6. stališča do morebitnih pripomb 

in predlogov iz javne razgrnitve 
in javne obravnave

do 30 dni od zaključka 
javne razgrnitve

7. izdelava predloga akta 15 dni po sprejemu 
stališč

8. pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora 

15 dni

9. priprava usklajenega predloga 
akta in sprejem na občinskem 
svetu 

na prvi seji občinskega 
sveta po pridobitvi 
mnenj

10. objava sprejetega akta po sprejemu na seji OS
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7. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku 

priprave sprememb in dopolnitev LN)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev LN bodo 

vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ma-

ribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-

tor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana

– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska 

Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bata-

ljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, 

Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje 
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d, 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku 
izkazalo, da so tangirani.

8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb 

in dopolnitev LN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev 

LN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posa-
mezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik oziroma 
naročnik sprememb in dopolnitev LN, MIDUŠ d.o.o., Livadna 
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.

9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-1/2016-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 21. marca 2016

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1064. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavni-
ci (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici na 11. redni seji dne 16. 3. 2016 sprejel

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

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

1. člen
Za drugim odstavkom 15. člena Odloka o ustanovitvi jav-

nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij 

ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 48/11) se doda novi stavek, ki se 
glasi »Pravila o delovanju zavoda potrdi ustanovitelj«.

2. člen
Pri deveti alineji 17. člena se za besedo »sprejema« črta 

»zaključno poslovno in finančno poročilo« ter nadomesti »letno 
poročilo zavoda«.

Za sedemnajsto alinejo se doda nova osemnajsta alineja, 
ki se glasi »sprejme finančni načrt zavoda in realizacijo finanč-
nega načrta«.

3. člen
V 29. členu se za stavkom: »Strokovni organi v zavodu so 

učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski in vzgojiteljski 
zbor, razredniki in strokovni aktivi« dopolni z besedo »ter pro-
gramski učiteljski zbor«.

4. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »Vzgojiteljski, 

učiteljski« črta »oziroma predavateljski« zbor sestavljajo stro-
kovni delavci zavoda.

V drugem odstavku 30. člena se za besedo »vzgojiteljski, 
učiteljski« črta »oziroma predavateljski« zbor:

5. člen
Besedilo dosedanjega 39.b člena se črta v celoti ter 

dopolni z besedilom »O razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki ugotovljenem v letnem poročilu odloča ustanovitelj«.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 600-0004/2011-006
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 16. marca 2016

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.

ŠALOVCI

1065. Sklep o višini letnega povračila za najem 
groba in vzdrževanje pokopališča

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list 
RS, št. 38/06) in 39. člena Odloka o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na 
območju Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski 
svet Občine Šalovci na 12. redni seji dne 30. marca 2016 sprejel

S K L E P
o višini letnega povračila za najem groba 

in vzdrževanje pokopališča

1. člen
Letno povračilo za najem groba in vzdrževanje pokopali-

šča za leto 2016 znaša z DDV-jem:
– za enojni, otroški in žarni grob 18,00 EUR
– za dvojni grob 22,00 EUR.

2. člen
Letno povračilo se poravna v roku 30 dni po plačilnem 

nalogu na račun Občine Šalovci. Plačilne naloge izstavi občin-
ski pristojni organ.

3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko upo-

rabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč in mrliških vežic.
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4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.

Št. 354-5/2016-1
Šalovci, dne 30. marca 2016

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

1066. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke 
Toplice za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 
št. 21/07, 33/11) je občinski svet na 14. redni seji dne 29. 3. 
2016 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 

2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke 

Toplice za leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice 

za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov pro-
računa Občine Šmarješke Toplice za leto 2015. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih 
projektov v letu 2015.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za 

leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 450-0004/2015-22
Šmarjeta, dne 29. marca 2016

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

1067. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu turistično storitvena gospodarska cona 
Dolenje Kronovo

Na podlagi 61. in 56.a člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 
in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 

št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 
14. redni seji dne 29. marca 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

turistično storitvena gospodarska cona 
Dolenje Kronovo

1.1 Splošne določbe

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo 
(v nadaljevanju: OPPN TSGC Dolenje Kronovo, OPPN ali akt), 
ki ga je izdelala Struktura, arhitekturna delavnica forme/vsebine 
d.o.o. Odlok je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege 
v prostor na območju urejanja. Izdelan je na podlagi Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 91/12).

2. člen
(vsebina akta)

OPPN vsebuje:
1.0 Besedilo
1.1 Splošne določbe
1.2 Opis prostorske ureditve
1.3 Umestitev načrtovane ureditve 

v prostor po gradbenih enotah (GE)
1.4 Zasnova gospodarske javne 

infrastrukture, pogoji priključevanja 
in grajeno javno dobro

1.5 Rešitve in ukrepi za celostno 
ohranjanje kulturne dediščine

1.6 Rešitve in ukrepi za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje 
narave

1.7 Rešitve za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi nesrečami in požarno 
varstvo

1.8 Dopustna odstopanja in etapnost 
gradnje

1.9 Drugi pogoji izvedbe projekta 
in posegov v prostor, parcelacija

1.10 Prehodne in končne določbe
2.0 Kartografski del – karte
2.1 Prikaz stanja v prostorskih aktih

2.1.1 Izsek iz Odloka o OPN Občine 
Šmarješke Toplice M 1:2000

2.1.2 Geodetski načrt M 1:2000
2.2 Načrt umestitve načrtovane ureditve 

v prostor
2.2.1 Prikaz vplivov in povezav 

s sosednjimi območji M 1:7500
2.2.2 Prikaz predvidenih rušitev stavb 

in infrastrukture M 1:2000
2.2.3 Urbanistično arhitektonska 

ter krajinska zasnova M 1:2000
2.2.4 Zakoličbeni načrt M 1:2000
2.2.5 Zasnova ureditve omrežja 

gospodarske javne infrastrukture
2.2.5.1 Zasnova ureditve omrežja 

energetske, komunalne 
in komunikacijske infrastrukture M 1:2000

2.2.5.2 Zasnova ureditve prometne 
infrastrukture M 1:2000

2.2.5.3 Profili javnega prostora M 1:100

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
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2.2.6 Načrt členitve površin s prikazom 
površin grajenega javnega dobra M 1:2000

2.2.7 Vplivno območje v času gradnje M 1:2000
2.2.8 Prikaz ukrepov za izvajanje 

dejavnosti varstva pred naravnimi 
nesrečami in drugimi nesrečami 
ter zagotavljanje požarne varnosti M 1:2000

2.3.1 Vplivno območje v času obratovanja M 1:2000
2.3.2 Prikaz podrobne namenske rabe 

prostora M 1:2000
3.0 Priloge
3.1 Izvleček iz hierarhično nadrejenega 

prostorskega akta
3.2 Prikaz stanja prostora
3.3 Strokovne podlage
3.4 Smernice in mnenja nosilcev 

urejanja prostora
3.5 Obrazložitev in utemeljitev 

prostorske ureditve
3.6 Povzetek za javnost

3. člen
(uporabljeni izrazi, pojmi in okrajšave)

(1) V tem aktu uporabljeni izrazi in pojmi so razlože-
ni v 2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadalje-
vanju: ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 
v 2. členu Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 
– ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v 5. členu Uredbe o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), v 2. točki Odloka 
o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, 
št. 76/04) in v 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 
ter Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 – v 
nadaljevanju tudi Pravilnik OPPN). V aktu pa se uporabljajo tudi 
naslednje okrajšave oziroma naslednje razumevanje izrazov 
ter pojmov:

AC – avtocesta
EKO – elektronska komunikacijska omrežja
EPO – ekološko pomembno območje
EMS – elektromagnetno sevanje
DC – državna cesta
GE – gradbene enote
GJI – gospodarska javna infrastruktura
GJD – grajeno javno dobro
MSC – stopnja lestvice protipotresne varnosti Marcalli-

-Cancan-Seiberg
NEP – neto etažna površina
OPN – Občinski prostorski načrt Občine Šmarješke To-

plice
OU OPPN – območje urejanja OPPN TSGC Dolenje 

Kronovo
PM – parkirno mesto
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PNRP – podrobnejša namenska raba prostora po ZPNačrt
PE – prostorska enota
PZI – projekt za izvedbo
RC – regionalna cesta
RS – Republika Slovenija
SVPH – stopnja varstva pred hrupom
TK – telekomunikacije (e, i, o)
TP – transformatorska postaja
TSGC – turistično storitvena gospodarska cona Dolenje 

Kronovo

(2) Kadar je v aktu uporabljen izraz »praviloma« le-ta 
pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, vendar pa 
v primeru, da to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni 
možno, se lahko izvede tudi v skladu z ugotovljenimi razlogi. 
Takšno odstopanje od določil tega odloka pa je potrebno 
posebej obrazložiti in utemeljiti v vodilni mapi oziroma v 
postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v 
prostor.

1.2 Opis prostorske ureditve

4. člen
(lega, razmerja s sosednjimi naselji, opis stanja)

(1) Glede na lego v širšem prostoru ureditev OPPN odlo-
čilno določa glavni vstop v prostor Občine Šmarješke Toplice. 
Hkrati je, kot del kulturne krajine Kronovega v ambientu Krke, 
tudi del naselja Kronovo. Osrednji del naselja Dolenje Kronovo 
se nahaja na vzhodni oziroma jugovzhodni strani OU. Ta je da-
nes v urbanističnem smislu, v razmerju naselij in odprte krajine 
nekakšen »ostanek« prostora, vpet med prometne koridorje 
– avtocesto na zahodni strani, avtocestni priključek na jugoza-
hodni strani, krožišče na jugu in regionalno cesto z avtobusnim 
postajališčem na vzhodni strani.

(2) Vas Dolenje Kronovo sestavljajo pretežno kmečka 
gospodarstva in bivalne enote z nekaj centralnimi dejavnostmi 
za lokalne potrebe. Naselbinsko telo vasi ima ohranjene iz-
vorne principe notranje organizacije gradbenih enot, javnega 
prostora, prepoznavno mejo naselja, stavbna struktura pa ima 
ponekod še tudi značilnosti lokalnega stavbarstva na pode-
želju. Drugi poselitveni fragmenti vasi Kronovo na vzhodni in 
južni strani, ki so degradacije, potrebne sanacije, pa mejijo na 
samo OU OPPN.

(3) V naravi so v OU kmetijska zemljišča – njive in trav-
niki, v severozahodnem vogalu območja pa se tik ob avtocesti 
nahaja gruča visokih dreves – iglavcev. Stavb v območju ni, 
čezenj pa poteka primarni državni plinovod. Zahodni rob OU 
OPPN meji na državno cesto Kronovo – Dolenje Kronovo, 
na relaciji med Otočcem in Belo Cerkvijo. Pretežni del ostale 
komunalne opreme je do UO OPPN tudi že pripeljan. V OPN 
Občine Šmarješke Toplice je OPPN opredeljen med drugim 
z namensko rabo območja centralnih dejavnosti (severni del) 
ter območja proizvodnih dejavnosti (osrednji in južni del) in 
z mejo OU.

5. člen
(območje urejanja)

(1) OU obsega 10,3 ha zemljišč z naslednjimi parcelnimi 
številkami: 265/1, 270/1, 270/2, 270/5, 280/1, 299/1, 300/2, 
301/2, 311/2, 1401/3, 1402/6, 1412/91, 1412/90, 1420/3, 297/4, 
1412/40, 296/1, 1401/5, 293/1, 292/1, 300/7, 1412/39, 1412/38, 
300/8, 291/2, 291/1, 290/1, 279/1, 289/3, 1412/37, 1412/36, 
288/3, 286/3, 1412/34, 1412/33, 285/3, 1412/32, 283/3, 
1412/31, 1412/30, 1412/29, 282/3, 318/46, 318/45, 278/1, 
277/1, 276/1, 275/1, 1411/1, 274, 273, 272, 271, 269, 267, 
266/1, 264/1, 270/3, 311/2, vse k.o. Družinska vas.

(2) Z gradnjo gospodarske javne infrastrukture bodo zu-
naj območja urejanja tangirana zemljišča naslednjih parc. št.: 
1412/60, 270/4, 1412/84, 1412/83, 1412/81, 1412/82, 275/2, 
276/3, 277/3, 305/1, 361/2, 361/4, 361/9, 361/11, 1412/16, 
1412/19, 1412/24, 1412/25, 1412/27, 1412/67, 1412/68, 
1412/88, 1412/89, 1412/79, 296/2, 1401/4, 1412/16, 1412/59, 
1412/57, 1412/85, 270/5, 1412/105, 1412/57, 1412/56, 
1412/71, 1412/74, 1412/75, 1312/76, 1412/61, 1412/108, 
1412/109, 1406/3, 1412/73, 1412/72, 290/2, 263/1, 276/2, 
277/2, 278/2, 279/2, 290/2, 298/2, 230, 231, 243, 245, 248,249, 
250, 251, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 258/1, 256, 258/2, 259/1, 
260, 1406/5, vse v k.o. Družinska vas.

(3) OPPN je določen z EUP DOK-OPPNa v OPN. Za 
ureditev GJI izven OU OPPN zajema še del EUP z oznakami 
AC-DPN1, DOK-1b in OPR-7.



Stran 3710 / Št. 26 / 8. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije

6. člen
(namen ureditve)

(1) Območje je namenjeno celoviti prostorski ureditvi za 
razvoj – turizma, storitev in manjših proizvodnih kapacitet. Cilj 
ureditve je vzpostavitev dodatnih pogojev za razvoj gospo-
darstva in ustvarjanje novih delovnih mest v občini. Skladno 
z namenom, načrtovanim obsegom in značajem predvidenih 
dejavnosti se s tem aktom aktivira eden ključnih razvojno pro-
storskih potencialov občine.

(2) S tem aktom se skladno s 56.a členom ZPNačrt za 
načrtovano prostorsko ureditev spremeni podrobna namenska 
raba prostora brez predhodne spremembe OPN.

7. člen
(pravni obseg akta, dopustne vrste gradenj)

(1) Akt določa merila in pogoje urejanja javnega prostora 
in GJI (poglavje 1.4) in merila in pogoje urejanja, vključno z 
dopustnimi dejavnostmi gradbenih enot (GE, v poglavju 1.3). V 
skladu s podrobnejšimi merili in pogoji urejanja so v OU OPPN 
dopustni: gradnja novih objektov, dozidava, nadzidava objek-
tov, rekonstrukcija objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje 
objektov in v zvezi z urejanjem zunanjih površin, vse v skladu 
s predpisi o graditvi objektov, ter sprememba namembnosti 
objektov, kadar je nova namembnost skladna z predvideno 
namembnostjo in dopustnimi dejavnostmi v posamezni GE. 
Dopustne so tudi vse druge vrste posegov v prostor v skladu z 
ZGO-1 in drugimi predpisi v zvezi s posegi v prostor.

(2) Posegi na zemljišča izven OU OPPN, ki so po svoji 
naravi začasni posegi med gradnjo, (npr. nujna zemeljska dela, 
navezave na obstoječo GJI, ureditve začasnih dostopov ipd.), 
so dopustni, če niso v neskladju z drugimi določili OPN.

1.3 Umestitev načrtovane ureditve v prostor

1.3.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji

8. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

OU OPPN leži v južnem delu občine, na prometno najpo-
membnejši vstopni lokaciji. Neposreden priključek na avtocesto 
omogoča izredno ugodno prometno lego in vpetost v mednaro-
dni prostor, kvalitetne povezave z regionalnim središčem Novo 
mesto in drugimi lokalnimi ter občinskimi središči kot so Oto-
čec, Šentjernej, Škocjan, Bela Cerkev in Šmarjeta. Značaj lo-
kacije je na poseben način povezan s sosedstvom turističnega 
naselja Šmarješke Toplice, infrastrukturno in lokalno prometno 
pa je določena z ureditvami vzdolž regionalne ceste

1.3.2 Zasnova ureditve in rešitve načrtovanih objektov 
in površin

9. člen
(zasnova urbanistično arhitekturne ureditve območja)
Organizacija prostora
(1) Urbanistično zasnovo ureditve določajo izhodiščni ele-

menti prostora: rob naselja Dolenje Kronovo, bližina avtoceste, 
geomorfologija in trasi plinovoda ter daljnovoda. Na podlagi 
programske opredelitve je OU OPPN notranje členjeno na 
gradbene enote (GE). GE sorodnih programov so organizirane 
v treh funkcionalnih sklopih – tipih GE. Prometno funkcionalno 
je območje organizirano na središčni prečni osi (ulica A) iz RC 
ter na njej pravokotni ulici B, z odvodom na RC na severnem 
delu. Geometrija tlorisne ureditve daje prednost minimaliziranju 
prometnih površin na pretežno ravnem platoju v odnosu do 
oblikovanja geomerfoloških danosti mikroambienta.

Razvoj programov, coniranje
(2) Sorodne dejavnosti se organizirajo v naslednjih funk-

cionalnih sklopih (tipih GE):
– tip GE A: storitve – na pomensko ambientalno in prome-

tno najugodnejših legah z mestotvornimi vsebinami – trgovske, 
storitvene, servisne in poslovne dejavnosti ob regionalni cesti;

– tip GE B: proizvodne, servisne in obrtne dejavnosti, tran-
sport in logistika – v južnem delu in območju vzdolž avtoceste;

– tip GE C: zelene ureditve s parkirišči za avtodome in 
otroškim igriščem v severnem delu.

Stavbna struktura gospodarske cone
(3) Celovitost ureditve stavbne strukture določajo elemen-

ti regulacije, ki izhajajo iz opredeljenih strukturnih osi, usklajene 
višine stavb na skupni ravnini ureditve z oblikovanjem streh ter 
členitev območja na funkcionalne sklope. Tako so posamezne 
stavbe le gradniki prostorske strukture celotne ureditve, dopol-
njujejo jo zelene ureditve in ureditve javnega prostora.

(4) Stavbna struktura naj bo elementarnih geometrijskih 
oblik, praviloma z ortogonalnimi ravninami, organizirana na 
enotni mreži gradbenih linij, v tlorisnem modulu 5,0 m in izho-
diščno najmanjšo dimenzijo 20 m. Opredeljene ima osnovne 
volumne glavnih stavb (1. faza) in možne rasti (2. in naslednje 
faze). Fazno naj bo organizirana glede na najpomembnejši 
javni prostor in locirana na določene enotne gradbene linije 
oziroma do določenih gradbenih meja (karta 2.2.3.).

Javni prostor
(5) Tlakovani javni prostor v OU OPPN obsega le pro-

metne površine in sprehajalne površine v parkovni ureditvi. 
Navezane so na prometne površine DC Kronovo – Dolenje 
Kronovo. Javni prostor prometnih, ne-peščevih površin naj bo 
urejen v skladu s standardi varnega odvijanja prometa, prostor 
pešca pa oblikovan v merilu pešca s kvalitetno in celovito 
ambientalno urbano opremo. Ulica 1 (a, b) in 2 (a, b) naj se z 
obodno strukturo glavnih stavb, skupaj z ureditvijo obodnih GE 
v primarnem delu, oblikujeta kot klasični ulici v merilu pešca.

Zeleni sistem
(6) OU OPPN je v odprti krajini vizualno izpostavljeno. Z 

izravnavo terena in oblikovanjem urbanih zelenih površin ter 
zasaditvami – zelenimi zavesami naj se mehčajo razmerja med 
urbanimi površinami ter stavbami in odprto krajino v pomemb-
nejših vedutah. Prevladujejo naj košene zelenice. Zasaditev 
visokoraslega drevja in siceršnja hortikulturna ureditev naj se 
vzpostavi vzdolž RC, ob trasi obstoječega plinovoda in na 
severnem delu, kjer so predvidene parkovne ureditve z otro-
škim igriščem. Zasaditev dreves naj se konceptualno izvede 
predvsem v valovitih linijah, te se ponekod razširijo. Tako naj 
se simulira npr. brežine in predvsem obvodno vegetacijo, ki 
je v tej kulturni krajini pogosta. Del obstoječe gruče visokih 
dreves v zahodnem delu naj se po možnosti ohranja in vključi 
v zeleno ureditev.

1.3.3 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot (GE)

10. člen
(uvod)

Splošna merila in pogoji v nadaljevanju določajo orga-
nizacijo GE in stavb na njih, opredelitve zunanjega prostora, 
oblikovanje stavb, oblikovanje zunanjih ureditev, parkiranje, 
dopustne enostavne in nezahtevne objekte in priključevanje 
na gospodarsko javno infrastrukturo. Posebna merila in pogoji 
urejanja GE, ki so opredeljena po tipih GE pa določajo na-
membnost prostora, dopustne vrste stavb in eventualno druge 
posebnosti GE.

11. člen
(splošna merila organizacije GE)

Gradbena enota (GE) – pojasnilo pojma
(1) GE je zaokrožen prostor zemljišč ene ali več parcel 

s tesnimi funkcionalnimi povezavami, skupnim upravljanjem, 
s skupnimi priključki na GJI in soodvisno stavbno strukturo in 
drugimi objekti zunaj območja javnega prostora.

Organizacija prostora in urbanistično oblikovanje GE
(2) Ob najpomembnejši ulici (karta 2.2.5.2) naj se:
– na grafično opredeljeni gradbeni liniji (tip GE A) in opre-

deljeni lokaciji oziroma do gradbene meje (oboje karta 2.2.3.) 
naj se z glavno fasado in glavnim vhodom v stavbo vzpostavi 
glavna stavba,
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– v glavni stavbi naj se organizirajo najpomembnejše 
dejavnosti GE, kot so javni prostori (lokali ipd.) in upravne ter 
poslovne vsebine,

– organizira (en) uvoz.
(3) Na GE se izmed stavb lahko najprej gradi (s prvim 

gradbenim dovoljenjem) le glavna stavba (ali več njih). V pri-
merih GE, kjer je določena le gradbena meja se stavbe gradijo 
na eni od gradbenih meja po načelu gradnje na gradbeni liniji.

Primarni, sekundarni in terciarni del GE, hierarhija stavb 
na GE

(4) Primarni del GE je pas GE, ki meji na najpomembnejši 
javni prostor ulice (v hierarhiji na karti 2.2.5.1), kot ga določa 
globina glavne stavbe. Razmerje med GE in najpomembnejšim 
javnim prostorom, na katerega GE meji s programom, arhi-
tekturnim oblikovanjem in umestitvijo v prostor določa glavna 
stavba. Zato se v primarnem delu GE lahko vzpostavi le glavna 
stavba. Programi na GE, ki so vezani na obiskovalce, na javne 
površine (lokali ipd.), so lahko umeščeni le v glavni stavbi.

(5) V prostoru med gradbeno linijo glavne stavbe in najpo-
membnejšo ulico je poljavni prostor v zasebnem lastništvu in z 
javnimi funkcijami. Gradnja stavb v njem ni dovoljena, pač pa le 
gradnja sekundarnih kubusov glavnih stavb, kot so nadstreški, 
vetrolovi ipd. v širini do 3,0 m in v višini do največ 4,0 m.

(6) V vseh prostorih med gradbenimi linijami in gradbe-
nimi mejami gradnja objektov ni dovoljena. Gradbene linije in 
gradbene meje so tako hkrati tudi meje vseh objektov, vključno 
z ograjami, robniki in vsemi drugimi nadzemnimi objekti – lahko 
le za gradbeno linijo oziroma gradbeno mejo. V tem vmesnem 
prostoru (na karti 2.2.3 označen z belo barvo) so dovoljene le 
tlakovane ureditve ali ozelenitve v nivoju javnega prostora in 
parkiranje osebnih vozil.

(7) Sekundarni del GE je prostor med primarnim delom 
GE in mejo OU oziroma del GE izven primarnega dela. Par-
kiranje naj se praviloma organizira v sekundarnem delu GE.

Poljavni prostor
(8) Del primarnega dela GE ob ulicah 1a, 1b, 2a in 2b, 

prikazanih na karti 2.2.6 med javnim prostorom (gradbeno 
linijo ali gradbeno mejo) in glavno stavbo je poljavni prostor. Ta 
naj se praviloma oblikuje brez fizičnih ovir, prilagojen merilu in 
uporabi pešcev.

Omejitve gradnje in dejavnosti na podlagi varstvenih re-
žimov

(9) Pri načrtovanju gradnje objektov in izvajanju dejavno-
sti na GE se upoštevajo določila iz predpisa o zaščiti vodnih 
virov ter določila tega akta iz 32. člena, ki se nanašajo na širši 
oziroma vplivni pas vodozbirnega območja.

12. člen
(stavbe na GE, glavna stavba)

Organizacija stavb na GE
(1) Organizacijo stavb na gradbeni enoti določajo gradbe-

ne linije, gradbene meje, modul velikosti in odmiki od meja GE 
oziroma parcelnih meja ter prva faza gradnje glavne stavbe. 
Gradbena linija je v grafičnem delu akta opredeljena regu-
lacijska črta, na katero se pri novogradnjah in nadomestnih 
gradnjah s celotno dolžino umeščajo glavne fasade vseh stavb, 
ki mejijo na javni prostor. Gradbena meja je linija, do katere 
smejo segati nadzemni deli stavb – slednji naj bodo zgrajeni 
na njej (po principu gradbene linije) ali pa od nje odmaknjeni 
4,0 m ali več. Pri odmikih naj se upošteva tudi možnost rasti 
stavbne strukture – modul 5,0 m, v katerem bo mogoče stavbno 
strukturo v bodoče eventualno razviti. Podzemne stavbe oziro-
ma podzemni deli stavb ter podzemni rezervoarji lahko na GE 
segajo tudi izven gradbene linije in gradbene meje.

(2) Z razvojem stavb na GE naj bo dosežena racionalna 
izraba prostora na posamezni GE. Smiselna je povezanost 
objektov, ki izhaja iz rasti (dograjevanja) osnovnega objekta, 
ni pa obvezujoča.

Odmiki od mej sosednjih zemljišč ali medsebojni odmiki 
objektov

(3) Če ni s posebnimi določili ali grafičnim prikazom za 
posamezno GE določeno drugače (gradbene meje in gradbene 
linije), je na sekundarnem delu GE stavba lahko postavljena na 
parcelno mejo ali pa mora biti od nje odmaknjena vsaj 4,0 m. 
Kadar so stavbe sosednjih GE postavljene na parcelno mejo, 
se stik stavb oblikuje s protipožarno steno. Stena objekta, ki se 
postavi na parcelno mejo, se izdela kot slepa stena s požarno 
fasado.

Tlorisna velikost stavb
(4) Največje velikosti stavb, ki segajo izven nivoja višinske 

kote GE, so določene v specifikaciji GE na karti 2.2.3. Glavne 
stavbe se lahko gradijo v velikosti najmanj 20,0 x 20,0 m, 
praviloma naj bodo vsaj tolikšne tudi ostale stavbe. Glede na 
določila gradbenih linij in gradbenih meja se velikosti stavb 
povečujejo v modulih po 5,0 m oziroma do gradbenih linij.

(5) Pri programih, kjer potreb vsebin investicije nikakor ni 
mogoče zagotoviti za takšno velikost, se s posebno obrazlo-
žitvijo odgovornega projektanta izjemoma lahko gradijo tudi 
stavbe s stranicami 10,0 m ali 15,0 m (npr. 10,0 m x 10,0 m, 
10,0 m x 15,0 m ipd.).

(6) Vse stavbe so lahko v celoti ali delno podkletene. Klet 
je lahko le eno etažna. Podzemni deli stavb ne smejo segati 
izven GE.

(7) Tloris stavbe je zazidana površina, brez strehe.
Višina stavb
(8) Višina stavbe se meri od kote GE do najvišjega roba 

fasade, natančneje zgornjega roba zgornjega venca. Izvede 
se lahko v višini 7,0 m ali višje, v rastrih po 3,0 m: 10,0 m in 
največ 13,0 m, povsod z možnim odstopanjem + 0,30 m. Višina 
stavbe v varovalnem pasu avtoceste se določa s soglasjem 
upravljavca te ceste.

Oblikovanje fasad
(9) Stavbe naj bodo oblikovane kot samostojni ali sesta-

vljeni enoviti geometrijski kubusi z ravnimi fasadnimi površina-
mi. V izhodišču naj bodo barve fasad svetlo sive ali srebrne, 
priporočljivo v barvi surovega aluminija. Dopustne so tudi barve 
zemeljskih tonov, vendar zgolj v pastelnih odtenkih. Osnovne 
vizualne komunikacije dejavnosti, blagovnih znamk ter proizvo-
dov posamezne GE so lahko le v/na fasadni ploskvi, po višini 
le v zgornji četrtini fasad, z eno stranico oglaševalskega polja 
na enem od vogalov.

Oblikovanje streh
(10) Streha je lahko oblikovana le kot ravna – iz per-

cepcije pešca v javnem prostoru z oblikovanim horizontalnim 
vencem v katerem so višinsko potopljeni elementi strehe kot so 
nakloni, eventualna notranja slemena, elementi odvodnjavanja 
ipd. Ti in podobni elementi imajo lahko višinsko koto absolutno 
enako ali nižjo, kot jo ima zgornji rob venca. Strešni venec naj 
bo minimalen tehnični detajl, brez arhitekturnega nagovora. 
Nad ravnino strehe so lahko nameščene le naprave in ureditve 
manjšega merila (npr. komunikacijske, klimatske, fotovoltaika, 
solarne, ipd. naprave), v minimalni višini, vendar največ do 
2,50 m nad ravnino strehe. Pri tem naj bo odmik od roba fasade 
navznoter enak višini nad ravnino strehe.

13. člen
(ureditev zunanjega prostora GE)

Višinska kota GE in višinska kota pritličja stavbe
(1) Zunanja površina GE naj se v primarnem delu GE obli-

kuje iz višinske kote priključka GE na najpomembnejšo javno 
ulico, in sicer v 0–5 % padcu od le-te proti glavni stavbi – na 
stiku z njo je določena višinska kota GE. Tako naj bo določena 
tudi kota pritličja glavnih stavb (v javne prostore, lokale ipd.), 
z možno toleranco ± 0,50 m. Izjema so prostori, višinsko prila-
gojeni nakladalni rampi za kamione. Kote priključkov GE določi 
PGD cest za OU OPPN. Izravnana naj bodo tudi dvorišča in 
zunanje ureditve med njimi.

Višinska uskladitev GE
(2) Višinskih razlik med javnim prostorom in površinami GE 

naj praviloma ne bo. Tudi med posameznimi GE naj ne bodo, če 
pa že, naj bodo minimalne. Če so, naj se premoščajo z nakloni 
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zunanjih zelenih površin. Večje višinske razlike, naj se premo-
ščajo s hrbtno fasado stavb (s konstrukcijo opornega zidu v od-
miku največ 0,60 m) ali z zatravljenimi ter armiranimi brežinami 
z naklonom do 60 stopinj. Brežina je lahko košena ali pa porasla 
z avtohtonim grmičevjem – priporočljivi so listavci. Dovoljene so 
izravnave terena v skladu z določenimi višinskimi kotami platojev 
na posamezni GE. Višinska uskladitev in izravnava terena je 
dopustna tudi pred gradnjo glavne stavbe, po pridobitvi gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo celote ali dela notranjih cest oziroma 
sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture.

Zadrževanje vode na GE
(3) Z ustreznimi rešitvami zunanjih ureditev je potrebno pri 

utrjenih večjih zunanjih površinah GE, večjih od 200 m2, zago-
toviti, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih 
voda v meteorno kanalizacijo in v površinske odvodnike.

Posebne ozelenitve
(4) Velike utrjene površine v obsegu nad 1500 m2 naj 

se v sekundarnem delu strukturirajo z visokoraslo vegetacijo,  
kolikor je iz vidika tehnologije rabe prostora to le izvedljivo (npr. 
parkirišča). Zunanji robovi GE s pretežno parkirnimi prostori 
za tovorna vozila naj se zaključujejo z gručasto vzpostavljeno 
srednje in visokoraslo vegetacijo. Tudi na stikih z drugimi nasel-
binskimi strukturami naj se cezura vzpostavi/povezuje s srednje 
ali visoko raslo vegetacijo.

(5) Zunanja ureditev GE, ki mejijo na regionalno cesto na 
vzhodni strani, naj se na zemljiščih investitorjev podaljša od 
vzhodne meje GE do ceste kot oblikovno enotna. Izvede naj se 
kot sestavni del komunalne ureditve GE, ki sega izven območja 
urejanja s tem OPPN. Navedena zunanja ureditev se izvede z 
zasaditvijo visokoraslega drevja v formi drevoreda ali drevesnih 
gruč in naj upošteva rešitve komunalnega urejanja OPPN.

Ograje in oporni zidovi na GE
(6) Površinsko so lahko obdelani le v strukturi vidnega be-

tona. Betonski oporni zidovi se obvezno ozelenijo s plezalkami, 
krajinsko izpostavljeni deli pa se dodatno zakrijejo z drevesi in 
grmičevjem. Možnosti gradnje ograj so opredeljene v merilih 
urejanja GE.

GE posebnih javnih vsebin
(7) Za potrebe javnih storitev občina določi GE B.02, 

lahko pa tudi drugo ali več GE javnih ureditev. V njej/njih se 
opredelijo vse pomembne javne vsebine, ki zahtevajo svoj 
prostor, npr. ekološki otok, TP, vozlišče EKO z bazno postajo, 
zbirno reciklažni center in označevalni stolp.

14. člen
(priključevanje GE na GJI)

GE se morajo priključevati na naslednje vrste GJI, če ta 
obstaja:

– na javno prometno površino za motorna vozila,
– kanalizacijsko omrežje odpadnih in meteornih voda v 

ločenem sistemu,
– na plinovod ali sistem toplovoda iz skupnega voda oskr-

be z energijo iz obnovljivih virov ipd., kolikor bo vzpostavljen,
– vodovodno omrežje,
– odvoz komunalnih odpadkov,
– elektronska komunikacijska omrežja,
– električno omrežje.

15. člen
(zagotavljanje parkirnih površin)

Za vsako GE je treba zagotoviti potrebno število parkir-
nih/garažnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se na 
dotični GE odvijajo. Število PM se določi na podlagi veljavnih stan-
dardov, ki veljajo na tem področju in v skladu z veljavnim OPN.

16. člen
(vrste dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov)
Na GE se lahko gradijo naslednji nezahtevni in enostavni 

objekti, v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje, ob upoštevanju meril tega odloka:

– ograje – varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna 
ograja, protihrupna ograja,

– podporni zid – podporni zid z ograjo,
– samostojne majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe 

pozidave, vendar izven območja glavnih ulic 1a, 1b, 2a in 2b 
– nadstrešek ali podobni objekt, vendar največ eden na GE,

– prizidke, oblikovno v skladu s tem odlokom – vetrolov, 
nadstrešek, senčnica, zimski vrt,

– pomožni objekti v javni rabi – grajena urbana oprema, 
telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, 
drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, gra-
jeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in 
vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, 
grajen gostinski vrt,

– pomožni cestni objekti – objekt za odvodnjavanje ceste, 
cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,

– male komunalne čistilne naprave,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– enostavni komunikacijski objekt določen v predpisih s 

področja EKO,
– priključek na objekt GJI in daljinskega ogrevanja – pri-

ključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture 
(elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo 
s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek 
na EKO,

– samostojno parkirišče – parkirišče kot samostojen 
objekt, vključno z dovozi,

– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– objekt za oglaševanje, vendar le v skladu z merili 

oblikovanja na fasadah, ki ne presegajo namene oglaševanja 
dejavnosti GE,

– pomožni komunalni objekt – pomožni vodovodni in ka-
nalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, 
grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpo-
valna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,

– pomožni kmetijski objekti in objekti za rejo živali – samo 
za potrebe dejavnosti veterinarstva.

17. člen
(velikost GE, merila in pogoji parcelacije ter združevanja 

in delitev GE)
Parcelacija se izvede po načrtu parcelacije (karta 2.2.4), 

z možnostjo združevanja ali delitve GE.

1.3.3 Posebna merila in pogoji urejanja tipov GE

18. člen
(posebna merila urejanja)

Posebna merila in pogoje se uporablja skupaj s splošni-
mi merili in pogoji urejanja GE, določajo pa namembnost GE, 
dopustne dejavnosti in tipe objektov.

19. člen
(tip GE A: GE A.01, 02, 03, 04, 05 – trgovske, servisne 

in storitvene dejavnosti)
Namembnost GE
(1) GE je namenjena le dejavnostim terciarnega sektorja 

in z njo povezanimi dopolnilnimi dejavnostim. Dopustne de-
javnosti so:

– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 
(46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vo-
zili, 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili);

– I Gostinstvo (55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, 
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač);

– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58 Zalo-
žništvo, 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi, 
60 Radijska in televizijska dejavnost, 61 Telekomunikacijske 
dejavnosti, 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge 
s tem povezane dejavnosti, 63 Druge informacijske dejavnosti);
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– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti (64 Dejav-
nosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti 
pokojninskih skladov, 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavaro-
vanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne var-
nost, 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške 
storitve);

– L Poslovanje z nepremičninami (68 Poslovanje z ne-
premičninami);

– M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
(69 Pravne in računovodske dejavnosti, 70 Dejavnost uprav 
podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, 71 Arhitekturno 
in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje, 
72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, 73 Ogla-
ševanje in raziskovanje trga, 74 Druge strokovne in tehnične 
dejavnosti, 75 Veterinarstvo);

– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (77 Dajanje 
v najem in zakup, 78 Zaposlovalne dejavnosti, 79 Dejavnost 
potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji po-
vezanih dejavnosti, 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti, 
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice, 82 Pisarniške in spre-
mljajoče poslovne storitvene dejavnosti);

– P Izobraževanje (85.59 Drugje nerazvrščeno izobraže-
vanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6 Pomožne dejav-
nosti za izobraževanje);

– Q Zdravstvo in socialno varstvo (86.2 Zunajbolnišnična 
zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9 Druge dejav-
nosti za zdravje, 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko 
rabo, 96 Druge storitvene dejavnosti);

– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
(90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti, 91 Dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, 93 Športne in 
druge dejavnosti za prosti čas);

– S Druge dejavnosti (94 Dejavnost članskih organizacij, 
95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 96 Druge 
storitvene dejavnosti).

Dopustni tipi objektov
(2) Dopustna je gradnja naslednjih objektov: 1211 Hotel-

ske in podobne gostinske stavbe; 1220 Poslovne in upravne 
stavbe; 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejav-
nosti; 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo; 12620 Muzeji in 
knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraz-
iskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo; 12650 Športne 
dvorane – stavbe za šport; 12712 Stavbe za rejo živali (samo 
za potrebe veterinarske dejavnosti); 12740 Druge nestano-
vanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za 
potnike na avtobusih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in 
podobnega); 1240 Garažne stavbe; 12510 Industrijske stavbe 
(le drobna obrt razen tovarn); 21 Objekti prometne infrastruktu-
re; 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 
vodi; 2211 Daljinski prenosni plinovodi; 24205 Drugi gradbeni 
inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

Posebnosti urejanja GE
(3) Faktor zazidanosti: 0,60, faktor zelenih površin: 0,20.
(4) V primeru razdelitve GE, ta ne sme biti manjša od 

0,1 ha.

20. člen
(tip GE B: GE B.01, 02, 03, 04, 05 – logistika, transport, 

servisna dejavnost, proizvodnja in obrt)
Namembnost, dopustne dejavnosti
(1) GE so namenjene dejavnostim sekundarnega sektor-

ja, manjšim delavniškim obratom in z njimi povezanim dopol-
nilnim dejavnostim. Dopustne dejavnosti so:

– C predelovalne dejavnosti (10 Proizvodnja živil, 11 Pro-
izvodnja pijač, 13 Proizvodnja tekstilij, 14 Proizvodnja oblačil, 
16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, 
plute, slame in protja, razen pohištva, 17 Proizvodnja papirja 
in izdelkov iz papirja, 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih 
nosilcev zapisa, 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastič-
nih mas, 23.7 Obdelava naravnega kamna, 23.9 Proizvodnja 

brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, 
25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, 
26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, 
27 Proizvodnja električnih naprav, 28 Proizvodnja drugih stro-
jev in naprav, 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti, 
33 Popravila in montaža strojev in naprav);

– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
(35.119 Druga proizvodnja elektrike; 35.14 Trgovanje z elek-
trično energijo, 35.2 Oskrba s plinastimi gorivi, 35.3 Oskrba s 
paro in vročo vodo);

– E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; sa-
niranje okolja (38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, 
38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki);

– F Gradbeništvo (41 Gradnja stavb, 42 Gradnja inženir-
skih objektov, 43 Specializirana gradbena dela);

– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 
(45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 46 Po-
sredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili);

– H Promet in skladiščenje (49 Kopenski promet; ce-
vovodni transport, 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne 
dejavnost, 53 Poštna in kurirska dejavnost);

– I Gostinstvo (56 Dejavnosti strežbe jedi in pijač);
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (61 Tele-

komunikacijske dejavnosti);
– M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

(69 Pravne in računovodske dejavnosti, 70 Dejavnost uprav 
podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, 71 Arhitekturno 
in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje, 
72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, 73 Ogla-
ševanje in raziskovanje trga, 74 Druge strokovne in tehnične 
dejavnosti, 75 Veterinarstvo);

– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (77 Dajanje v 
najem in zakup, 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice, 82 Pisar-
niške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti);

– S Druge dejavnosti (95 Popravila računalnikov in izdel-
kov za široko rabo, 96 Druge storitvene dejavnosti).

Dopustni tipi objektov
(2) Dopustna je gradnja objektov: 123 Trgovske stavbe 

in stavbe za storitvene dejavnosti; 124 Stavbe za promet 
in stavbe za izvajanje komunikacij; 125 Industrijske stavbe 
in skladišča; 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso 
uvrščene drugje; 2112 Gostilne, restavracije in točilnice; 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenč-
nih in kongresnih stavbe); 21 Objekti prometne infrastrukture; 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 
vodi; 2411 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas; 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki 
niso uvrščeni drugje.

Posebnosti urejanja GE
(3) Faktor zazidanosti: 0,60, faktor zelenih površin: 0,20.
(4) Na GE B.02 se opredeli javni prostor za postavitev 

objektov skupne infrastrukture TSGC: transformatorske po-
staje, ekološkega otoka, bazno postajo mobilne telefonije, 
promocijskemu stolpu, ZRC ipd. V zgolj eni od takšnih GE 
se lahko postavi stolp za potrebe oglaševanja dejavnosti, 
storitev, proizvodov in blagovnih znamk lastnikov in naje-
mnikov stavb na OU OPPN. Stolp naj ne presega višine 
20 m, merjene od določene višinske kote pritličje stavb 
(tč. 1 13. člena). Gradbeno dovoljenje za takšen stolp naj 
med drugim opredeljuje tudi merila oblikovanja posameznih 
promocijskih prostorov – v dimenzijah, materialih in drugih 
tehničnih elementih. Na GE z javnimi vsebinami je dopustno 
graditi tudi vse vrste (dejavnosti in objekte) GJI kot so ceste, 
posamezni vodi in naprave instalacij ipd. Navedeni objekti 
morajo biti za gradbeno linijo oziroma gradbeno mejo, zno-
traj območja postavitve objektov in parkirišč. Takšne površi-
ne GE naj so javne površine.

(5) V primeru razdelitve GE, ta ne sme biti manjša od 
0,1 ha, razen če se razdeli za potrebe postavitve objektov 
skupne infrastrukture.
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21. člen
(GE tipa C: C.01, 02 – parkovna ureditev, park z otroškim 

igriščem, park s parkiriščem za avtodome)
Namembnost, dopustne dejavnosti
(1) GE je namenjena le hortikulturni, predvsem parkovni 

ureditvi, v kateri so tudi ureditve dopolnilnih vsebin – otro-
ško igrišče, druženja, parkiranja avtodomov ipd. Dejavnosti 
so dopustne kot dopolnitev obstoječih dejavnosti tipa GE A ter 
dejavnost gospodarskih javnih služb. Samostojno se dejavnost 
lahko organizira le v GE C.02.

(2) Dopustne dejavnosti na GE C.01
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (61 Tele-

komunikacijske dejavnosti, 63 Druge informacijske dejavnosti);
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

(90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti, 93 Športne in druge 
dejavnosti za prosti čas);

– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
(35.119 Druga proizvodnja električne energije, 35.22 Distribu-
cija plinastih goriv po plinovodni mreži).

(3)Dopustne dejavnosti na GE C.02
– I Gostinstvo (55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, 

56 Dejavnosti strežbe jedi in pijač);
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (61 Tele-

komunikacijske dejavnosti, 63 Druge informacijske dejavnosti);
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

(90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti, 93 Športne in druge 
dejavnosti za prosti čas);

– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
(35.119 Druga proizvodnja električne energije, 35.22 Distribu-
cija plinastih goriv po plinovodni mreži).

Dopustna gradnja objektov
(4) Na GE C.01 se lahko gradijo: 21 Objekti prometne in-

frastrukture; 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroe-
nergetski vodi; 2411 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas; 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, 
ki niso uvrščeni drugje. Poleg enostavnih in nezahtevnih objek-
tov iz 16. člena odloka, so dopustni še naslednji enostavni in 
nezahtevni objekti skladno s predpisom o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje: športno igrišče na prostem.

(5) Na GE C.02 se lahko gradijo, poleg dejavnosti v C.01, 
tudi: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, 
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje 
(parkirišče za avtodome ipd.). Poleg enostavnih in nezahtevnih 
objektov iz 16. člena odloka, so dopustni še naslednji enostav-
ni in nezahtevni objekti skladno s predpisom o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje: majhna stavba – kiosk 
za potrebe turistične dejavnosti, športno igrišče na prostem.

Posebnosti urejanja GE
(6) GE C.01 se zasadi z visokoraslim avtohtonim drevjem 

v obliki drevoreda, ki učinkuje kot zelena kulisa skozi osrednji 
del OU v koridorju ob plinovodu, z upoštevanjem potrebnega 
odmika od plinovoda. Zasaditev se izvede deloma kot eno-
stranski in deloma kot dvostranski drevored skupaj z ureditvijo 
pešpoti. Zasaditev visokoraslih dreves ni potrebna, če se ta 
izvede ob koridorju plinovoda na sosednih GE tipa A in B ob 
meji z GE tipa C.

(7) GE C.02 se v celoti nameni ureditvi postajališča za 
avtodome. GE mora biti priključena na javno cesto, javna 
komunalna omrežja (javni vodovod, kanalizacija, odvoz odpad-
kov), elektroenergetsko omrežje z javno razsvetljavo in EKO. 
Osnovna infrastruktura postajališča naj zagotavlja utrjeno par-
kirišče z varnim dostopom in možnostjo obračanje vozila. Po-
stajališče naj omogoči priključitev avtodomov na oskrbni otok 
s komunalnim in energetskim priključkom (oskrbni z vodo in 
elektriko), mestom za odpadke, svetlobnim telesom za zunanjo 
razsvetljavo, mestom za praznjenje posod kemičnih sanitarij. 
Postajališče naj bo opremljeno s prometno in obvestilno signa-
lizacijo, vstopno rampo, varovalno ograjo ter urbano opremo 
(nepremične mize in klopi, koši za odpadke, igrala za otroke 

ipd.). Ureditev urbane opreme in stavb mora biti usklajena 
z občinskim načrtom oblikovanja urbane opreme za OPPN 
TSGC Dolenje Kronovo.

1.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture, pogoji 
priključevanja in grajeno javno dobro

22. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove 

gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna 

v vseh GE.
(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem odlokom 

predvidenih) posegih izven tega območja se upošteva obstoje-
čo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami 
v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.

(3) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne in-
frastrukture se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, 
da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali 
prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglas-
jem upravljavca posameznega omrežja.

(4) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po 
pogojih tega akta in upravljavcev. Trase infrastrukturnih vodov 
se v čim večji meri načrtujejo v javnih površinah, po konceptu 
tega akta.

23. člen
(prometno omrežje in prometne površine – listi 2.2.5.2. 

in 2.2.5.3.)
Ceste
(1) Prometna ureditev območja urejanja sloni na primarni 

notranji povezovalni cesti, ki je v dveh križiščih priključena na 
obstoječo regionalno cesto 1513 Kronovo–Dolenje Kronovo. 
Glavno križišče je locirano južneje proti krožišču (v km 0+320) 
in je namenjeno osebnemu in tovornemu prometu. Sekundarna 
notranja povezovalna cesta je krajša ulica, ki je vezana pred-
vsem na prometno napajanje storitvenih in turističnih vsebin, 
torej osebnim vozilom, tudi s kamp prikolicami oziroma avto-
domom. Izvede se iz obstoječega križišča na regionalno cesto 
(v km 0+500) – odcepa proti vasi Dolenje Kronovo. Prečni 
profil primarne in sekundarne notranje povezovalne ceste za 
vse vrste prometa znaša 2 x 3,25 m vozišče + 1,5 m pločnik. 
Glavne ulice 1a, 1b in 2a in 2b naj imajo obojestranski pločnik 
širine 1,5 m. Prečni profil povezovalne ceste, namenjene zgolj 
osebnim vozilom in kamp programu pa znaša 2 x 2,75 m + 
1,50 m utilitarni pločnik. Notranje ceste se projektirajo za naj-
večjo dovoljeno hitrost 40 km/h in poleg prometne signalizacije 
opremijo tudi z opozorilnimi tablami o vodovarstvenem pasu.

(2) Predvidena je ureditev novega priključka s pasom za 
leve zavijalce na regionalni cesti. Predviden je tudi pas za de-
sne zavijalce na priključni cesti v OU. Vsi posegi zaradi razširi-
tev za pas za levo zavijanje se izvajajo na levo stran regionalne 
ceste. Desna stran, kjer je robnik in varnostna ograja, ostaja.

(3) Predvidena je tudi preureditev priključka na obstoje-
čem križišču za Dolenje Kronovo v km 0+500. Obstoječ otok 
na mestu zaporne ploskve se poruši in na tem mestu označi 
levi pas v dolžini bivše zaporne ploskve. Bencinski servis v 
osrednjem delu območja naj bo na regionalno cesto priključen 
preko južnega priključka. Projektne rešitve novega priključka 
(južno križišče) in preureditve obstoječega priključka (severno 
križišče) naj zagotavljajo preglednost vključevanja vozil na 
regionalno cesto ter ukrepe umirjanja prometa v območju obeh 
križišč.

Mirujoči promet
(4) Parkiranje naj se zagotovi v vsaki GE posebej.
Površine pešca in kolesarske površine
(5) Promet pešcev in kolesarjev (gre za traso daljinske 

kolesarske poti) je predviden po trasi projekta Sava-Krka Bike, 
ki prečka skrajni severni del OU. Pločnik za pešce je predviden 
tudi vzdolž celotnih notranjih primarne in sekundarne povezo-
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valne ceste. Vzdolž regionalne ceste je v istem nivoju oprede-
ljen tudi pas javnih in pas poljavnih površin pešca. Prečni profil 
kolesarske poti in pešpoti skupaj je 3,60 m.

(6) Pri gradnji novih cest, križišč ter ob vseh potrebnih 
rekonstrukcijah cestnega omrežja na območju urejanja se za-
gotovi ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za dostavna 
in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in 
vozila zimske službe. Predvidene ceste ter površine za pešce 
in kolesarje morajo imeti ustrezne prečne in vzdolžne naklone 
ter urejeno odvodnjavanje.

(7) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo 
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno 
ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.

(8) Ob urejanju obcestnega pasu je dopustno oblikovanje 
brežin ter gradnja podpornih zidov.

(9) Vsi karakteristični prečni prerezi cest ter poti imajo s 
tem odlokom določen priporočen profil. Od njega so dopustna 
odstopanja v primeru optimizacije oziroma izboljšanja prome-
tnega omrežja ter ob upoštevanju veljavnih tehničnih in ostalih 
predpisov s področja urejanja prometnega omrežja.

(10) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se 
upošteva veljavne tehnične in ostale predpise s področja ure-
janja prometnega omrežja.

(11) Za izvajanje del v območju državne in lokalne ceste 
se pridobi soglasje upravljavca.

24. člen
(vodovodno omrežje in odvajanje voda – karta 2.2.5.1)

Oskrba z vodo
(1) Oskrba z vodo za sanitarne in požarne potrebe se 

zagotavlja z napajanjem iz vodnega zajetja Novo mesto – Je-
zero, v skladu s predpisi o oskrbi s pitno vodo ter tehničnimi 
predpisi glede javnega vodovoda. Tehnološko vodo za even-
tualne potrebe dejavnosti, ki jih v območju ob sprejemu odloka 
ni mogoče predvideti, bodo lastniki lahko zagotavljali iz podtal-
nice, vendar v zaprtem sistemu in v skladu s pogoji pristojnih 
služb s področja upravljanja voda. Za tovrstni odvzem vode je 
potrebno pridobiti vodno pravico, projektne pogoje in soglasje 
za PGD in PZI.

(2) Na območju urejanja se zgradi vodovodno omrežje, ki 
se naveže na obstoječe javno vodovodno omrežje dimenzije 
DN 10. V ta namen se izvede rekonstrukcija dela obstoječega 
vodovodnega omrežja naselja Dolenje Kronovo (v delu, kjer je 
obstoječe JVO, ne zadostuje požarnim kriterijem). JVO s pri-
ključnimi vodi se predvidi do predzadnjega objekta na posame-
znem delu OU. Od priključnega voda do objektov se predvidi 
zasebno vodovodno omrežje.

(3) Poleg javnega vodovodnega omrežja (prikazano na 
karti 2.2.5.1), se od priključnih jaškov oziroma odjemnih mest 
do predvidenih objektov s projektno dokumentacijo opredeli 
tudi zasebno vodovodno omrežje, ki poteka po zasebnih po-
vršinah.

(4) Za potrebe požarnega varstva se zagotavlja hidrantna 
mreža za pokritje celotnega OU OPPN.

Odvajanje odpadnih voda
(5) Odpadne vode naj se odvaja preko predvidenega 

kanalizacijskega omrežja za naselje Dolenje Kronovo, kate-
re čiščenje je po prečrpavanju predvideno na čistilni napravi 
Šmarješke Toplice. Priklop na javni fekalni kanal bo možen po 
dograditvi povezovalnega kanala do čistilne naprave Šmarje-
ške Toplice.

(6) Javni kanalizacijskih vodi naj potekajo pod javnimi po-
vršinami cest in pločnikov v koridorjih komunalne infrastrukture, 
v ločenem sistemu. Skupaj s priključki pa naj bodo izvedeni v 
skladu z določili Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 10/14), Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno ka-
nalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14), Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) 
in veljavnimi tehničnimi pravilniki.

Odvajanje padavinskih voda
(7) Padavinske vode naj prioritetno ponikajo v ponikovalnice 

neposredno na GE, viške padavinskih vod pa se odvede s kanali-
zacijo v ločenem sistemu v naravni odvodnik – v reko Krko preko 
povezovalnega kanala do izliva. Ponikovalnice na območju širše-
ga vodovarstvenega pasu niso dovoljene, na območju vplivnega 
vodovarstvenega pasu pa naj bodo locirane izven vpliva utrjenih 
in povoznih površin. V meteorni kanalizaciji naj se zbirajo vse pa-
davinske vode s prometnih površin, stavb in drugih funkcionalnih 
površin. Z utrjenih povoznih in drugih prometnih površin naj se 
odvajanje zagotovi preko lovilcev olj in peskolovov. Padavinske 
vode se lahko zadrži z zadrževalnikom na GE, da se prepreči 
hipni odtok v kanalizacijo. Raba padavinske vode je dopustna za 
sanitarne in tehnološke potrebe ter za zalivanje zelenih delov GE. 
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda 
z javnih cest naj bo usklajena z aktualnimi predpisi s področja emi-
sij snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in s področja 
odvajanja odpadnih vod iz komunalnih ČN.

25. člen
(odpadki)

(1) Območje je vključeno v javni sistem ravnanja s komu-
nalnimi odpadki. Na posamezni GE je predvideno zbirno mesto 
za zbiranje komunalnih odpadkov dostopno z javne ceste. Za 
potrebe celotne občine je predvidena izgradnja zbirnega centra 
v OU. Odpadke, ki so namenjeni predelavi je potrebno zbirati 
in skladiščiti ločeno od drugih odpadkov. Odvoz in odlaganje 
odpadkov je predvideno v Centru za ravnanje z odpadki v 
Leskovcu. V primeru, da pri izvajanju dejavnosti nastajajo 
posebni odpadki se zanje na GE, na kateri nastajajo, predvidi 
posebno zbirno mesto, ravnanje z njimi pa lahko opravlja le za 
to pooblaščena organizacija.

(2) Pri projektiranju površin grajenega javnega dobra je 
potrebno upoštevati določila Uredbe o odpadkih (Uradni list 
RS, št. 103/11) in Odloka o izvajanju gospodarske javne služ-
be zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 10/14).

(3) Odpadke nastale pri gradnji je potrebno zbirati ločeno 
po vrstah v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in oddati poobla-
ščeni organizaciji.

26. člen
(električno omrežje, javna razsvetljava)

Zasnove elektroenergetskega omrežja
(1) Znotraj območja urejanja ni obstoječih elektroener-

getskih vodov. Obstoječi energetski vodi, ki bodo pri urejanju 
prometnih priključkov in navezav na vode in naprave druge go-
spodarske javne infrastrukture tangirani, se ustrezno zaščitijo, 
prestavijo ali nadomestijo.

(2) Priklop OU OPPN je mogoč v primeru izgradnje nove 
RTP 110/20 kV Dobruška vas. Za priklope posameznih GE se 
zgradi čisti vod iz RP Kronovo in vzanka v obstoječe 20 kV EE 
omrežje. V OU OPPN naj se zgradi več TP, z močmi glede na 
potrebe odjemalcev. Vodi naj bodo v kabelski betonski izvedbi, 
v velikosti glede na inštalirane moči, z notranjimi posluževanji 
in z ustreznimi stikalnimi bloki glede na vrste odjemov. Posame-
zna nova TP naj se približa središču odjemov in se jo vzanka v 
obstoječe oziroma predvidene 20 kV kablovode. V primeru ve-
čjih odjemov posamezne GE je potrebno zgraditi lastno TP GE.

(3) Zgradi naj se tudi nova EKK, ki naj bo izvedena s 
PVC cevmi ter jaški standardnih dimenzij. Za 20 kV kablovode 
naj se predvidi potrebno število za NN razvode. Kablovodi naj 
bodo v skupnih kanaletah, če pa ne, naj bodo pod povoznimi 
površinami zaščiteni z obetoniranimi PVC cevmi.

(4) Zgradijo naj se tudi nizkonapetostni razvodi v EKK 
od novih TP do posameznih odjemnih mest. Nova odjemna 
mesta naj bodo po posameznih GE, v prostostoječih omaricah, 
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v velikosti glede na število in velikost odjema ter locirane na 
določenih mestih ob javnem prostoru, z omogočenimi stalnimi 
dostopi. Možna je tudi vzpostavitev skupinskih omaric za od-
jemna mesta več GE. Energetsko omrežje se lahko gradi le v 
kabelski kanalizaciji.

Javna razsvetljava
(5) Z javno razsvetljavo se opremijo vse javne površine 

območja: javne ceste, parkirišča, pločniki in druge površine pe-
šca. Svetilke javne razsvetljave spadajo med urbano opremo, 
zato se oblikujejo v skladu z merili oblikovanja javne opreme 
v OU OPPN. Svetila naj imajo zasenčenje proti nebu in ener-
getsko varčna svetila. Priključno merilna in krmilna mesta naj 
se umestijo v sklopu objektov transformatorskih postaj. Krmilni 
sistem naj omogoča uveljavitev s strani občine predpisanega 
režima obratovanja. V sistemu naj se upošteva Uredba o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Osvetlitev zunanjega 
prostora GE, za katere je predvidena javna raba, naj bo v vseh 
elementih usklajena z elementi javne razsvetljave v OU OPPN.

27. člen
(oskrba s plinom)

Obstoječe stanje
(1) Preko območja poteka distribucijski plinovod MRP 

Krško – MRP Novo mesto (premer 400 mm, tlak 50 bar), pri 
katerem je potrebno upoštevati omejitve v pripadajočem varo-
valnem pasu (2 x 65 m).

Zasnova oskrbe s plinom
(2) V primeru, da bo na trasi prenosnega plinovoda na ob-

močju Občine Šmarješke Toplice ali v bližini cone na območju 
Mestne občine Novo mesto zgrajena merilno regulacijska po-
staja za distribucijo plina ali distribucijsko plinovodno omrežje, 
se območje urejanja z njim lahko opremi.

28. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)

(1) Glavni vir ogrevanja na območju urejanja naj bo ze-
meljski ali utekočinjen naftni plin, oziroma se lahko dopolni ali 
uredi oskrba z energijo tudi z ekološko optimalnejšimi rešitvami 
kot so: z obnovljivimi viri energije, preko decentraliziranih ali 
daljinskih sistemov. GE lahko prostore ogreva tudi na električno 
energijo, vendar le začasno, do trajne rešitve ogrevanja in le 
prostore v skupni kvadraturi do 50 m2. V primeru proizvodnje 
toplote in/ali električne energije iz biomase se lahko zgradi tudi 
toplovod.

(2) Pri stavbah z uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, 
se sistem oskrbe z energijo načrtuje na podlagi študije izvedlji-
vosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki teme-
lji na pravilniku s tega področja. Študija naj bo sestavina PGD.

29. člen
(elektronska komunikacijska omrežja (EKO))

(1) Ob severnem in zahodnem robu OU OPPN poteka 
obstoječa trasa EKO, za katerega je potrebno v sklopu pripra-
ve nadaljnje dokumentacije predvideti ustrezno zaščito in po 
potrebi prestavitev. Za oskrbo območja z novimi EK priključki 
je potrebno dograditi primarno EKO z navezavo na obstoječo 
kanalizacijo EKO. V območju se za potrebe klasične telefonije 
in elektronskih komunikacij zgradi kabelska kanalizacija, s po-
tekom v skupnem koridorju z elektroenergetsko kanalizacijo. 
Koridor elektroenergetske in komunikacijske kanalizacije se 
umesti v pločnik ali v pasu ob dostopnih cestah. Pri križanjih in 
odmikih se upoštevajo veljavni tehnični predpisi in standardi. 
EKO se lahko gradi le v kabelski kanalizaciji.

(2) EKO morajo biti grajena skladno z določili predpisov o 
elektronskih komunikacijah tako, da omogočajo njihovo skupno 
uporabo, razen če:

– dejanske in tehnične možnosti tega ne dopuščajo,
– zaradi omejevanja nepotrebnih posegov, varstva okolja, 

javnega zdravja in javne varnosti oziroma,
– če tega ne dopuščajo drugi predpisi.

Zato je potrebno pri gradnji stavb, omrežij komunikacijskih 
omrežij in omrežij druge GJI, pri kateri se vgrajujejo komuni-
kacijski vodi, predvideti dostopovno točko, ki omogoča skupno 
uporabo dostopovnega dela omrežja.

(3) Investitor v omrežja GJI, pri katerih se vgrajujejo 
tudi sistemi EKO, mora ravnati skladno z določili predpisov 
o elektronskih komunikacijah, ki se nanašajo na skupno gra-
dnjo. Tako morajo vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
oziroma 60 dni pred začetkom izvajanja del, kadar gradbeno 
dovoljenje ni potrebno, sporočiti namero o projektiranju oziroma 
gradnji pristojnemu organu (Agenciji za komunikacijska omrež-
ja in storitve RS). K obvestilu o nameri načrtovanja in gradnje 
je potrebno priložiti poziv investitorjem, da izrazijo interes za 
vključitev v načrtovanje EKO in pripadajoče infrastrukture z 
rokom najmanj 20 dni od objave poziva s strani pristojnega 
organa (Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS).

(4) Enako kot investitorji v komunikacijska omrežja morajo 
ravnati tudi investitorji v druge vrste GJI (prometna, komunalna, 
elektroenergetska, plinovodna in druga infrastruktura), kjer si-
cer ni predvidena gradnja EKO, vendar za to obstajajo tehnične 
možnosti. Investitor v druge vrste GJI mora svoje omrežje na-
črtovati tako, da se skladno z izkazanim interesom lahko gradi 
EKO in pripadajoča infrastruktura.

30. člen
(obratovanje javnega prostora in gospodarske javne 

infrastrukture)
Izgradnja gospodarske javne infrastrukture
(1) Omrežja, objekti in naprave GJI se izvedejo v okviru 

komunalnega opremljanja cone. Izgradnjo zagotavlja občina v 
sodelovanju z upravljavci GJI in investitorji.

Pogoji omogočanja priključevanja na omrežja, objekte in 
naprave

(2) Občina oziroma upravljavec posamezne GJI zagota-
vlja znotraj meril tega akta vsem uporabnikom vseh sistemov 
GJI v OPPN priključevanje pod enakimi pogoji.

Urbana oprema
(3) Vse vrste, oblikovne in tehnične lastnosti urbane opre-

me GJI, javnih površin in GE, kot so klopi, svetila, koši za 
odpadke, ograje, pokrovi, hidranti ipd., je potrebno dosledno 
izvajati v skladu s projektom Oblikovanje urbane opreme v 
OPPN TSGC Dolenje Kronovo Občine Šmarješke Toplice.

(4) V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati 
tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali 
zvočno obveščanje in oglaševanje.

1.5 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine

31. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) OPPN se nahaja v območju registriranega arheo-
loškega najdišča Dolenje Kronovo – Arheološko najdišče 
(EŠD – 15537). Pri posegih se varujejo arheološke ostaline ter 
njihov vsebinski ter prostorski kontekst. Arheološke ostaline se 
ne smejo poškodovati.

(2) Pred izdajo gradbenega dovoljenja in posegi v prostor 
morajo biti izvedene sistematične arheološke raziskave obmo-
čja, njihovi rezultati pa vključeni v projektno dokumentacijo. Za 
vsak morebiten poseg na obravnavano območje je potrebno 
pridobiti dovoljenje za raziskavo in odstranitev dediščine. Do-
datne arheološke raziskave morajo biti usklajene s pristojno 
službo za varstvo kulturne dediščine.

1.6 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje narave

32. člen
(varovanje okolja in zdravja ljudi)

(1) Pri načrtovanju, izvajanju del ter obratovanju objektov 
se zagotavlja varovanje okolja pred onesnaževanjem. V skla-
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du s predpisi se zagotavlja varstvo voda, varstvo tal, varstvo 
zraka, varstvo pred hrupom, varstvo pred elektroenergetskim 
sevanjem in varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem.

Varstvo voda
(2) Varstvo voda pred onesnaženjem se izvaja z od-

vajanjem in čiščenjem odpadnih voda na čistilno napravo. 
Tehnološke vode je potrebno pred izpustom v kanalizacijski 
sistem predhodno očistiti. Padavinske vode se iz prometnih 
in manipulativnih površin posameznih GE odvaja v meteorno 
kanalizacijo preko lovilcev olj. Pri gradnji objektov ni dovoljena 
uporaba gradbenih materialov, iz katerih se lahko izločajo sno-
vi, škodljive za vodo. Med gradnjo objektov je potrebno zagoto-
viti varstvene ukrepe in preprečiti izlitje, odtekanje ali izpiranje 
goriv, olj, maziv in drugih nevarnih snovi v podtalnico. Za vsak 
poseg v vodni režim podtalnice ali površinske vode je potrebno 
na podlagi 150. člena Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje.

(3) Del območja urejanja se nahaja v širšem in del v 
vplivnem pasu vodozbirnega območja, zato se glede gradnje 
ter dejavnosti upoštevajo določila veljavnega predpisa o zaščiti 
vodnih virov.

(4) V širšem varstvenem pasu vodozbirnega območja je 
prepovedano graditi ponikovalnice za odpadne vode, odlaganje 
odpadkov, uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in zatiranje 
živalskih škodljivcev. Promet in skladiščenje nevarnih in ško-
dljivih snovi ne sme presegati lokalnih potreb, skladiščenje se 
zagotavlja v nadzemnih objektih oziroma delih stavb.

(5) V vplivnem varstvenem pasu vodozbirnega prispev-
nega območja vodnega vira je prepovedana gradnja proizvo-
dnih dejavnosti in obrti, ki porabijo veliko naftnih derivatov in 
energetskih obratov na pogon z naftnimi derivati. Dopusten je 
le lokalni promet z nevarnimi in škodljivimi snovmi oziroma naf-
tnimi derivati. Prepovedano je odlaganje odpadkov ter uporaba 
sredstev za zaščito rastlin in zatiranje živalskih škodljivcev.

Varstvo tal
(6) Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor je 

potrebno zagotoviti zaščito tal pred onesnaženjem in erozijski-
mi vplivi. V času gradnje je potrebno z varnim obratovanjem 
gradbene mehanizacije in varnim ravnanjem ter skladiščenjem 
gradbenih materialov s škodljivimi snovmi pred in med vgradnjo 
preprečiti morebitno onesnaženje tal. Pri izvajanju dejavnosti 
v coni je potrebno s skrbnim ravnanjem v skladu s predpisi in 
nadzorovanjem rabe nevarnih snovi zagotoviti varnost tal pred 
onesnaženjem in erozijskimi vplivi.

Varstvo zraka
(7) Pri posegih je treba upoštevati predpise s področja 

varstva zraka. Zaradi varstva zraka se pri poslovnih, industrij-
skih in drugih objektih za njihovo ogrevanje načrtujejo ogre-
valni sistemi z učinkovito rabo energije. Naprave in objekti 
pri obratovanju in uporabi v tehnoloških procesih ne smejo 
povzročati prekomernega onesnaženja zraka. Za zmanjšanje 
onesnaževanja zraka, ki ga povzroča promet se območje cone 
dolgoročno vključi v sistem javnega potniškega prometa v ob-
čini in regiji. Proizvodne dejavnosti se umestijo tako, da so od 
okoliških stanovanjskih objektov, ki so zunaj območja urejanja, 
oddaljeni najmanj 150 m. Dejavnosti s predvidenimi napravami 
za zmanjšanje izpustov in čiščenje zraka se umestijo v od sta-
novanj bolj oddaljene GE. Naprava z izpustom zraka mora biti 
od najbližjega stanovanjskega objekta zunaj območja urejanja 
oddaljena najmanj 300 m.

(8) Na GE, kjer so načrtovane naprave iz katerih je z 
obratovanjem predviden izpust s prekomernimi vplivi na zrak, 
je potrebno v tehnološkem procesu zagotoviti najboljše teh-
nološko napredne in sodobne rešitve zmanjšanja izpustov in 
čiščenja zraka. Na območjih, kjer je zaznan pojav povečanja 
onesnaženosti zraka zaradi delovanja naprave ali objekta, 
mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja izvesti me-
ritve onesnaženosti najmanj dvakrat letno ter izvesti ustrezno 
zaščito oziroma sanacijo.

(9) Pri graditvi in obnovi objektov se načrtujejo sistemi za 
ogrevanje ter zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo 
učinkovito rabo energije in ne povečujejo onesnaženosti zraka. 

Objekti in proizvodni procesi naj z uporabo obnovljivih virov 
energije (biomasa, termalna energija, solarni energetski siste-
mi, zemeljski plin) pri ogrevanju in elektriki namesto uporabe 
fosilnih goriv zagotavljajo učinkovito energetsko izrabo in s tem 
varstvo zraka.

(10) Med gradnjo mora izvajalec gradbenih del zagotoviti 
ukrepe s katerimi bo preprečeno prekomerno prašenje z grad-
bišča in pri transportu gradbenega materiala (prekrivanje mate-
riala, transport, vgrajevanje v nevetrovnem vremenu, brezhibno 
delovanje gradbene mehanizacije ipd.).

Varstvo pred hrupom
(11) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev mo-

rajo biti upoštevane stopnje varstva pred hrupom, ki veljajo za 
posamezna območja varstva pred hrupom v skladu z Uredbo 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 
št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Posamezne stopnje var-
stva pred hrupom so opredeljene za vse vrste PNRP oziroma 
po tipih GE.

(12) V primeru, da so na posameznih območjih preseže-
ne mejne vrednosti kazalcev za hrup mora povzročitelj hrupa 
zagotoviti izvedbo protihrupnih ukrepov, s katerimi bo obreme-
njenost zmanjšana na dovoljeno mejo hrupa. Pri gradnji vseh 
objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je 
potrebno predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in tako 
zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na bivalno okolje ljudi in 
živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega hrupa.

(13) Pri umeščanju dejavnosti na območju naj se hrupnej-
še dejavnosti umesti v skrajni severozahodni del cone in v čim 
večji oddaljenosti od okoliških stanovanjskih objektov. Pri ume-
stitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno zagotoviti ukrepe 
varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje hrupa 
v okolju kot posledice uporabe in obratovanja vira, pri čemer 
imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjševanja emisije hrupa pri 
njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v oko-
lju. Izvedba morebitnih potrebnih protihrupnih zaščitnih ukrepov 
vključuje postavitev protihrupnih sten oziroma barier, izgradnjo 
nasipov, vzpostavitev vegetacije in zelenih površin itd.

(14) Če za dejavnost ni predpisana presoja vplivov na 
okolje po predpisih iz varstva okolja, se naj za posamezne 
dejavnosti v coni zagotovi izdelava vplivnega območja zaradi 
povzročanja hrupa v času obratovanja, pri čemer naj se ugota-
vlja in rešuje vpliv tudi izven OU OPPN.

(15) Upravljavec AC ne zagotavlja dodatnih ukrepov var-
stva pred hrupom za objekte in njihove funkcionalne površine, 
kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo 
posledica obratovanja AC, glede na načrtovane ukrepe zaščite 
v sklopu njene izgradnje. Izvedba morebitnih potrebnih ukrepov 
za zaščito objektov in območja so obveznost investitorjev novih 
posegov.

Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
(16) Gradnja novega ali rekonstrukcija obstoječega 

objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja 
(transformatorske postaje, nad/podzemni vodi za prenos ele-
ktrične energije, oddajni sistem za brezžično komunikacijo, 
radarski oddajniki ipd.) ne sme povzročati večjih obremeni-
tev z elektromagnetnim sevanjem v bivalnem okolju, kot jih 
določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem 
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04). Za 
gradnjo takih objektov je potrebno izdelati oceno vplivov na 
okolje in pridobiti soglasje pristojne službe. Na OU OPPN in 
v vplivnem pasu ob njem ni obstoječih oziroma načrtovanih 
tovrstnih vodov in naprav.

(17) Pri vseh rekonstrukcijah, nadzidavah in dozidavah 
obstoječih objektov, namenjenih za delo ter za postavitev 
pomožnih objektov, ki posegajo na območje elektroenerget-
skih koridorjev obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, 
je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da 
niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega 
sevanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju 
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 
41/04 – ZVO-1).
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Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
(18) Osvetljevanje površin in objektov v območju urejanja 

naj se načrtuje z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 
62/10 in 46/13). Ceste in druge javne površine naj se osvetljuje 
z okolju prijaznimi svetilkami z uporabo energetsko varčne 
sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri 
gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je potrebno načrto-
vati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja javne 
razsvetljave na odjemnih mestih.

(19) Z razsvetljavo cest in drugih javnih površin ne smejo 
biti presežene ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih 
površin v občini iz 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih sve-
tlobnega onesnaževanja.

(20) Gradnja objektov lahko poteka v času med 6.00 in 
22.00 uro. Izven tega časa se nepokrite površine gradbišč 
lahko osvetljuje le z okolju prijaznimi svetilkami.

33. člen
(ohranjanje narave)

(1) Del OU OPPN spada v ekološko pomembno območje 
(65100) Krka – reka. Upoštevajo se varstva in usmeritve, kot 
je podano v 5. členu Uredbe o ekološko pomembnih območjih 
(Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13).

(2) Drevje v gozdu se lahko poseka šele po pridobitvi 
ustreznega dovoljenja. Po končani gradnji je potrebno sani-
rati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem 
drevju.

34. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov)

(1) Ornica oziroma humus v debelini 40 cm se bo uporabil 
za ureditev zelenih površin v OU OPPN in za izboljšanje ozi-
roma pridobitev novih kmetijskih zemljišč na drugih lokacijah 
v občini.

(2) Do pravnomočnosti odločb za gradnjo se z gozdom 
gospodari v skladu z gozdnogospodarskimi načrti (21. člen 
Zakona o gozdovih, Uradni list RS, št. 30/93, 115/06, 110/07, 
61/10, 106/10, 63/13, 112/13).

1.7 Rešitve za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
nesrečami in požarno varstvo

35. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati pred-

pise glede protipotresne varnosti in splošno uveljavljenih stro-
kovnih standardov za varno gradnjo. Območje leži na potresno 
srednje nevarnem območju (stopnja 0,175 G na karti potresne 
ogroženosti). Za preprečevanje poplavne ogroženosti ob po-
večanih količinah meteorne vode na posamezni GE, kjer se 
med projektiranjem izkaže, da je to potrebno, se pred izpustom 
vode v meteorno kanalizacijo predvidi ureditev zadrževalnikov 
vode. Ti morajo biti zgrajeni vodotesno in dimenzionirani tako, 
da bo zadrževalni čas omogočal učinkovito sedimentiranje 
trdih delcev in onemogočal poplavljanje javnih površine ter 
sosednjih GE.

(2) Zaklonišča, zaklonilniki ali drugi objekti za zaščito 
pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi 
nevarnostmi na območju urejanja se uredi v skladu s predpisi 
s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
graditvi in vzdrževanju zaklonišč.

36. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Ureditve javnega prostora in notranje ureditve na GE 
naj zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi, živali in premičnega 
premoženja. Varnost stavb pred požarom naj se zagotavlja 
predvsem z ustreznimi odmiki med stavbami, s požarno ločitvi-

jo ter ureditvijo dovozov ter delovnih površin za intervencijska 
vozila. V javnem prostoru uredi hidrantno omrežje z dosegom 
vseh stavb in drugih požarno ogroženih objektov v OU OPPN.

(2) Ureditve naj bodo skladne s predpisi o zagotavljanju 
požarne varnosti v stavbah. Izpolnjevanje zahtev varnosti pred 
požarom se za požarno manj zahtevne objekte dokazuje v 
elaboratih – zasnovah požarne varnosti, za požarno zahtevne 
objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti.

1.8 Dopustna odstopanja in etapnost gradnje

37. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Odstopanja od določil tega odloka so v GE možna v 
obsegu in pod pogoji, kot so določeni v tem členu in pri merilih 
in pogojih za posamezno GE.

(2) Bruto površine in prostornine objektov je dovoljeno 
spreminjati v okviru urbanističnih parametrov tipa GE. Višin-
ska regulacija terena se lahko prilagaja projektnim rešitvam 
prometne in komunale infrastrukture in arhitekturnim rešitvam.

(3) Izjemoma so dopustne spremembe tras cest, cestnih 
priključkov in drugih prometnih površin, tras posameznih ko-
munalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustre-
znejše oskrbe in racionalne izrabe prostora, izboljšanja varnosti 
ali če so posledica združevanja ali delitve GE, vendar le pod 
pogojem, da z njimi soglašajo njihovi upravljavci in bistveno ne 
vplivajo na temeljno urbanistično zasnovo območja.

(4) Dopustna je tudi sprememba izbire načrtovanih profi-
lov na posameznem odseku notranjih cest, kadar je to uteme-
ljeno zaradi načrtovanja GJI ali oblikovanja GE.

(5) Pri izvedbi parcelacije se lahko spremenijo elementi 
zakoličbe meja med javnim prostorom in posameznimi GE, 
kadar je njihova sprememba posledica uskladitve s projektno 
dokumentacijo javnih površin. Sprememba parcelnih meja med 
posameznimi GE je dopustna tudi v primeru združevanja ali 
razdelitve GE (povečanje ali zmanjšanje GE).

(6) Dopustno je tudi:
– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno 

izvedene celotne parcelacije OU v primerih, da je izvedena 
parcelacija dotične GE in javnega prostora do nje (načrtovana 
povezava z RC), da se zakoličba objekta izvede po pogojih 
tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncep-
ta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in energetska 
infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma bo le-ta 
zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih 
tega odloka;

– odstopanja od zakoličbenih točk ob upoštevanju določil 
in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in 
ureditev gradbenih parcel.

(7) Odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture, določeno v tem odloku, je mogoče tudi v primeru, 
da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo 
za to pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, 
ustreznejše tehnološke (npr. alternativen način, ki omogoča 
samooskrbo objekta in izkazuje zadnje stanje gradbene teh-
nike), okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, 
prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih 
razlogov.

(8) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi inte-
resi in veljavnimi predpisi, z njimi morajo soglašati pristojni 
upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno 
področje spadajo odstopanja.

38. člen
(etapnost gradnje)

(1) Izvajanje del naj poteka v smiselnih celotah glede na 
tehnologijo in pričakovane učinke. Opredelitve faz so okvirne 
in jih lahko skozi posebna soglasja h gradnji občina spreminja.

(2) Tudi gradnja notranje mreže GJI lahko poteka v fa-
zah. Ob tem pa se vsa načrtovana komunalna, energetska 
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in prometna infrastruktura gradi sočasno. Sočasno se gradi, 
upoštevajoč potrebe nadaljnje gradnje ne glede na to, ali je 
potrebna za eno ali več GE.

(3) Podrobnejša opredelitev faznosti gradnje se določi v 
projektni dokumentaciji.

1.9 Drugi pogoji posegov v prostor in parcelacija

39. člen
(druge obveznosti investitorja in izvajalcev)

(1) Investitorji in izvajalci gradenj morajo v najkrajšem 
času odpraviti vse morebitne škodljive posledice, nastale za-
radi gradnje, po odredbi pristojnih služb. Izven zemljišč po 
5. členu tega odloka med gradnjo ne sme biti motena uporaba 
ali povzročena škoda (npr. onesnaževanje ipd.) na okoliških 
kmetijskih in gozdnih zemljiščih – s prevozom materiala, ne-
primernega odvodnjavanja ipd. Območje gradbišča ne sme 
posegati na zemljišča zunaj vplivnega območja v času gradnje.

(2) Gradnja na neopremljenem zemljišču ni dovoljena. Če 
komunalna oprema na posamezni GE ni zgrajena, se na njej 
lahko gradijo objekti le ob sočasni gradnji predvidene gospo-
darske javne infrastrukture s katero se zagotavlja komunalna 
opremljenost za to GE, ki je hkrati del opremljanja območja 
istega tipa GE. V sklopu gradnje komunalne opreme GE se 
lahko izvedejo tudi zemeljska dela izravnave platoja GE.

(3) Investitorji so pred gradnjo dolžni poravnati obveznosti 
komunalnega prispevka oziroma z občino skleniti pogodbo o 
opremljanju območja z javno gospodarsko infrastrukturo, če ta 
še ni zgrajena.

40. člen
(monitoring)

(1) Vsi vplivi ureditev in izvajanja dejavnosti v okolju se 
spremljajo v vplivnih območjih določenih s tem aktom in na 
podlagi predpisov s področja varovanj.

Varstvo tal in voda
(2) V OU OPPN se nahaja območje varovanja pitne vode, 

zato se upoštevajo predmetna določila zakonodaje.
(3) Med gradnjo se izvaja spremljanje kazalcev okolja 

in sicer s spremljanjem nepredvidenih dogodkov na gradbi-
šču (morebitni pojavi razlitja snovi, erozije, izpiranja nevarnih 
snovi, okvare strojev ipd.) in s poročili o ukrepih. Potrebno je 
zagotavljati nadzor nad uporabo goriv in olj v delovnih strojih in 
drugih napravah (kraj polnjenja rezervoarjev), voditi evidence 
odpadne embalaže hidroizolacijskih snovi ter reden mesečni 
pregled vseh lovilcev olj ter po potrebi njihovo čiščenje v skladu 
z Uredbo o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12).

(4) Monitoring se izvaja v skladu z Uredbo o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanali-
zacijo (Uradni list RS, št. 64/12). Le-ta predpisuje prve meritve, 
ki se izvedejo po prvem izpustu ali po večji spremembi v odva-
janju ter vse nadaljnje meritve, ki so potrebne.

(5) V primeru, da bodo nastajale tehnološke vode, je 
skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem moni-
toringu odpadnih vod ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni 
list RS, št. 35/96, 29/00, 106/01) za letno količino tehnoloških 
odpadnih vod, ki je manjša od 4000 m3 na leto, določena ena 
meritev letno s časom vzorčenja reprezentativnega vzorca 6 ur.

(6) Meritev ni potrebno izvesti pri objektih, kjer nastajajo 
le sanitarne odpadne vode. Neposreden monitoring talne vode 
ni potreben, saj na območju ni evidentiranih vodovarstvenih 
območij. Ureditev območja ne predvideva ponikanja odpadne 
vode oziroma nekontroliranega odtoka padavinske in komu-
nalne odpadne vode. Odtok meteorne vode bo opremljen z 
lovilci olj.

Varstvo zraka
(7) V času obratovanja se izvaja monitoring v skladu 

s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o 
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 
99/01, 17/03). Merilno mesto pri malih kurilnih napravah se do-

loči v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07).

Varstvo pred hrupom
(8) V času gradnje in med obratovanjem TSGC se s stra-

ni organizacije, pristojne za nadzor ravni hrupa izvaja reden 
nadzor glede upoštevanja predpisov. Prve meritve hrupa se 
izvedejo skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo 
izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02, 50/05, 49/06). Ob-
močje proizvodnih dejavnosti in območje prometnih površin je 
uvrščeno v IV. SVPH, območje centralnih dejavnosti in zelenih 
površin je uvrščeno v III. SVPH. Vsi protihrupni ukrepi morajo 
biti dimenzionirani na način, da nudijo ustrezno protihrupno 
zaščito na podlagi predvidene povečane obremenitve državne 
ceste v 20-letnem planskem obdobju.

Varstvo narave
(9) Na OU OPPN ni evidentiranih vsebin ohranjanja na-

rave. V njem se nahajata le območje daljinskega vpliva poseb-
nega območja varstva (POV) Krakovski gozd – Šentjernejsko 
polje (SI5000012), posebnega ohranitvenega območja (POO) 
Krka s pritoki (SI3000338) in ekološko pomembnega območja 
Krka s pritoki (65100). Pri posegih na omenjena območja se 
upošteva veljavna zakonodaja.

Ravnanje z odpadki
(10) Po Uredbi o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 

št. 34/08) mora povzročitelj, pri katerem v enem letu nastane 
več kot 200 kg nevarnih odpadkov oziroma 150 t nenevarnih 
odpadkov, izdelati Načrt gospodarjenja z odpadki. Povzročitelj 
pri katerem v enem (preteklem) letu nastane najmanj 5 kg 
nevarnih odpadkov ali 10 t nenevarnih odpadkov mora pri-
stojnemu ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta 
dostaviti poročilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi 
za preteklo leto. Ob vsaki predaji odpadkov (razen komunalnih) 
pooblaščeni organizaciji naj se skladno z navedeno uredbo 
pridobi evidenčni list in arhivira za dobo petih let.

Elektromagnetno sevanje
(11) Pri posegih v zvezi z napravo, ki je vir sevanja, je po-

trebno zagotoviti prve meritve tistih veličin elektromagnetnega 
polja kot posledice obremenitve območja zaradi sevanja iz vira, 
za katere so določene mejne vrednosti.

Svetlobno onesnaževanje
(12) Obratovalni monitoring javne razsvetljave zagotavlja 

občina (tudi preko upravljalca) skladno z predpisom s tega po-
dročja in v obsegu ter na način, ki ureja monitoring svetlobnega 
onesnaževanja.

Varovanje kulturne dediščine
(13) Ob gradnji objektov na območju OPPN je potrebno 

izvesti arheološki nadzor na celotni lokaciji posega. V primeru 
odkritja morebitnih novih arheoloških ostalin bo potrebno izvesti 
arheološko izkopavanje po predhodni časovni in stroškovni 
opredelitvi obsega morebitnih zaščitnih izkopavanj.

41. člen
(viški materiala)

Viški materiala se bodo uporabili znotraj območja OPPN 
za oblikovanje zelenih ureditev in izravnave – izdelavo platform 
prostorskih enot. Ostali se bodo odpeljali na stalno deponijo.

42. člen
(načrt parcelacije)

Načrt parcelacije določa javni prostor znotraj območja 
urejanja (ceste, pločnike ipd.) in prostor GE za gradnjo stavb 
ter zunanje ureditve oziroma parkovne ureditve.

1.10 Prehodne in končne določbe

43. člen
(komunalno opremljanje)

(1) Za komunalno opremljanje območja urejanja s tem 
OPPN se pripravi program opremljanja stavbnih zemljišč. Vklju-
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čuje naj izgradnjo vseh predvidenih omrežij, objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture in površin grajenega javnega 
dobra. Program opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka.

(2) Gradnjo komunalne opreme območja lahko izvaja 
občina ali investitor – slednji na podlagi pogodbe o opremljanju 
stavbnega zemljišča, ki jo sklene z občino in v kateri so dolo-
čene obveznosti investitorja pri izvedbi objektov in ureditev v 
javno korist in so skladne s programom opremljanja. Zgrajeno 
komunalno infrastrukturo bo v takem primeru investitor predal 
v last Občini Šmarješke Toplice in v upravljanje pristojnemu 
upravljavcu.

44. člen
(sprememba podrobne namenske rabe prostora)

S sprejemom tega akta se podrobneje določi podrobna 
namenska raba prostora brez predhodne spremembe OPN na 
delu površin z namensko rabo območje proizvodnih dejavnosti 
– gospodarska cona (IG) v območje centralnih dejavnosti (CD) 
in iz območja centralnih dejavnosti (CD) v območje zelenih 
površin – parkov (ZP). Na območju prometnih površin se določi 
namenska raba površine cest (PC).

45. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev za območje urejanja 

po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta)
OPPN se lahko razveljavi po tem, ko je v celoti zgrajena 

komunalna oprema predvidena po tem odloku in so realizirane 
načrtovane prostorske ureditve na vsaj 90 % površin GE in ko 
je hkrati v celoti vzpostavljena parcelacija po tem odloku. Pri 
tem je potrebno izvedeno GJI evidentirati v zemljiškem kata-
stru. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega 
OPN Občine Šmarješke Toplice.

46. člen
(uporaba predpisov)

Predpisi oziroma zakonodaja navedena v tem odloku se 
uporablja z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki stopijo v 
veljavo tudi po sprejemu odloka. Prav tako se uporabljajo pred-
pisi, ki razveljavljajo oziroma nadomeščajo predpise navedene 
v tem odloku.

47. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo inšpekcijski or-
gani Republike Slovenije in pooblaščene organizacije ter v 
okviru svojih pristojnosti Občina Šmarješke Toplice.

48. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN s prilogami in spisom postopka je v uradnih urah 
na vpogled na Občini Šmarješke Toplice, sam akt pa tudi na 
Upravni enoti Novo mesto.

49. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 350-0008/2012-35
Šmarjeta, dne 30. marca 2016

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

VELIKA POLANA

1068. Odlok o proračunu Občine Velika Polana 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13) in 88., 89., 90. člena Statuta Občine Velika 
Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski 
svet Občine Velika Polana na 9. seji dne 23. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2016 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: pod-
kontov).

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 

leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 1.281.371,28
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.068.406,48

70 DAVČNI PRIHODKI 833.867,47
700 Davki na dohodek in dobiček 759.722,00
703 Davki na premoženje 64.403,47
704 Domači davki na blago in storitve 9.242,00
706 Drugi davki 500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 234.539,01
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 73.929,77
711 Takse in pristojbine 500,00
712 Globe in druge denarne kazni 750,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 53.184,00
714 Drugi nedavčni prihodki 106.175,24
72 KAPITALSKI PRIHODKI 39.979,80
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neop. dolgoročnih sredstev 39.979,80

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 172.985,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 104.815,00
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 68.170,00
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.293.401,28
40 TEKOČI ODHODKI 734.562,27

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 208.582,48
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 31.416,58
402 Izdatki za blago in storitve 474.110,32
403 Plačila domačih obresti 14.452,89
409 Rezerve 6.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 278.289,01
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 162.497,83
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 45.589,78
413 Drugi tekoči domači transferi 70.201,40
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 276.550,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 276.550,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.000,00
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 4.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –12.030,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 302.030,00
50 ZADOLŽEVANJE 302.030,00

500 Domače zadolževanje 302.030,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 46.630,32
55 ODPLAČILA DOLGA 46.630,32

550101 Odplačila domačega dolga 46.630,32
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 243.369,68

X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.) 243.369,68
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 00,00

STANJE SRED. NA RAČ. DNE 31. 12. 
PRETEK. LETA 192.546,07
9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter 
podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Velika Polana (varianta: na oglasni deski 
Občine Velika Polana).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v 
Zakonu o varstvu pred požarom.

2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne 
naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

3. Prihodki občanov za izgradnjo mrliške vežice v Veliki 
Polani in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja odpadnih voda se porablja za kanalizacijsko omrežje 
in čistilno napravo v Občini Velika Polana.

5. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov se porablja za sofinanciranje izgradnje in 
obratovanje regijskega centra »Zbirno sortirni center za od-
padke Puconci«.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na pri-
mer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča 
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposredne-
ga uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet 
ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi 
realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide 
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih sto-
ritev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika 
in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spre-
minja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno 
potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
– poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Prora-

čunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 6.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 € župan in o tem 
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 120,00 €.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Velika Polana se bo v letu 2016 dolgoročno zadolžila 

za projekt Prireditveni center Poljana v višini 302.030,00 €.

11. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega 

proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v 

letu 2016 kratkoročno zadolži do višine 450.000,00 €.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v 
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).

Št. 07-09/2016 OS
Velika Polana, dne 23. marca 2016

Župan
Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.

VIPAVA

1069. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vipava

Na podlagi 52. in v skladu s 53.a členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) ter 16. členom Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 14. seji 
dne 7. 4. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega 

prostorskega načrta Občine Vipava

1. člen
V Odloku Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava 

(Uradni list RS, št. 9/14 in 87/14) se v drugem odstavku 66. čle-
na Odloka o OPN doda alineja:

»– 12713 stavbe za spravilo pridelka: samo v EUP SL22 
in OR11;«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2013-6
Vipava, dne 7. aprila 2016

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

ŽIRI

1070. Zaključni račun proračuna Občine Žiri 
za leto 2015

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), Navodila o pripravi zaključnega ra-
čuna državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 
10/06, 8/07, 102/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni 
list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 10. redni seji 
dne 31. 3. 2016 sprejel
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Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Žiri za leto 2015

1. člen
Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun prora-

čuna Občine Žiri za leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015 sesta-

vljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrob-
nejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v po-
sebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Občine Žiri za leto 2015. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem 
je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 
izdatki proračuna za leto 2015 znašajo:

Skupina/Podskupina kontov v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.681.583,85

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.715.303,84
70 DAVČNI PRIHODKI 2.992.166,73

700 Davki na dohodek in dobiček 2.566.300,00
703 Davki na premoženje 372.428,59
704 Domači davki na blago in storitve  53.437,50
706 Drugi davki 0,64

71 NEDAVČNI PRIHODKI 723.137,11
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 63.084,14
711 Takse in pristojbine 3.481,48
712 Globe in druge denarne kazni 1.701,70
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 576.477,02
714 Drugi nedavčni prihodki 78.392,77

72 KAPITALSKI PRIHODKI 26.975,41
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 26.975,41

74 TRANSFERNI PRIHODKI 939.304,60
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 571.829,03
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz evropskih sredstev 367.475,57

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.499.221,02
40 TEKOČI ODHODKI 1.368.066,69

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 319.245,27
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 49.991,45
402 Izdatki za blago in storitve 946.563,56
403 Plačila domačih obresti  7.266,41
409 Rezerve 45.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.409.694,52
410 Subvencije 23.824,63
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 785.873,17
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 148.445,05
413 Drugi tekoči domači transferi 451.551,67

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.617.153,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.617.153,08

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 104.306,73
431 Investicijski transferi prav., fiz. os., 
ki niso prorač. upor. 65.346,66

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 38.960,07

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 182.362,83

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 37.542,47

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 37.542,47
750 Prejeta vračila danih posojil 37.542,47

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 5.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  5.000,00
440 Dana posojila 5.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 32.542,47

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 36.465,00
55 ODPLAČILA DOLGA 36.465,00

550 Odplačila domačega dolga 36.465,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 178.440,30

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –36.465,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –182.362,83

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 663.482,29
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 663.482,29

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2015 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4103-0001/2016-1
Žiri, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

1071. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Žiri za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine 
Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 
10. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri 

za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2016 (Uradni list 

RS, št. 101/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
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»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-

datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del 
proračuna se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih 
zneskih:

v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov  Proračun 
leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.605.354,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.794.279,00

70 DAVČNI PRIHODKI 3.051.529,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.660.579,00
703 Davki na premoženje 349.950,00
704 Domači davki na blago in storitve 41.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 742.750,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 68.350,00
711 Takse in pristojbine 3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 8.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 612.900,00
714 Drugi nedavčni prihodki 50.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 407.093,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 90.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 317.093,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 403.982,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 403.982,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.999.917,90
40 TEKOČI ODHODKI 1.572.562,72

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 325.323,20
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 51.410,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.113.629,52
403 Plačila domačih obresti 7.200,00
409 Rezerve 75.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.514.062,00
410 Subvencije 24.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 801.268,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 164.554,00
413 Drugi tekoči domači transferi 524.240,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.797.613,18
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.797.613,18

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 115.680,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 88.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 27.680,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –394.563,90

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 2.970,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.970,00
750 Prejeta vračila danih posojil 2.970,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 10.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 10.000,00

440 Dana posojila 10.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –7.030,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 36.465,00
55 ODPLAČILA DOLGA 36.465,00

550 Odplačila domačega dolga 36.465,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –438.058,90

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –36.465,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 394.563,90

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 640.413,25

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Žiri.

Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2016-1
Žiri, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

1072. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/45 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta 
Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine 
Žiri na 10. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

Ukine se status javnega dobra, parc. št. 1321/2 k.o. 2021 
Dobračeva.

Pri navedeni nepremičnini se vknjiži lastninska pravica v 
korist Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri, MŠ 5883202000.

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 478-0006/2016
Žiri, dne 1. aprila 2016

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.
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ŽIROVNICA

1073. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica 
za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena 
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – 
UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica 
na 10. seji dne 31. 3. 2016 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Žirovnica za leto 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica 

za leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015 

sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih progra-
mov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 
in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2015.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015 

izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.038.169

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.109.255
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.685.093

700 Davki na dohodek in dobiček 2.200.875
703 Davki na premoženje 413.221
704 Domači davki na blago in storitve 70.921
706 Drugi davki 75

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+714) 424.162
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 325.903
711 Takse in pristojbine 4.319
712 Globe in druge denarne kazni 7.980
714 Drugi nedavčni prihodki 85.960

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 112.227
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 6
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 112.222

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 816.687
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 213.207
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 603.480

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.947.369
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 926.694
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 234.587
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 35.404
402 Izdatki za blago in storitve 651.288
403 Plačila domačih obresti 415
409 Rezerve 5.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.213.383
410 Subvencije 26.221
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 611.919
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 236.919
413 Drugi tekoči domači transferi 338.325

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.703.443
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.703.443

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 103.849
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 5.493
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 98.356

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –909.200

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  
(I.-7102)-(II.-403-404) (skupaj prihodki 
brez prihodkov od obresti minus skupaj 
odhodki brez plačil obresti) –914.170

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 969.178

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 7

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 7
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 7

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V) –7

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 20.591
55 ODPLAČILA DOLGA 20.591

550 Odplačila kreditov poslovnim bankam 20.591
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –929.797
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –20.591
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 909.200
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.125.429

4. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in dru-

gimi prejemki, po zaključnem računu proračuna za leto 2015 v 
višini 929.797 EUR, se bo kril iz sredstev na računih proračuna.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem objave.

Št. 410-0002/2016
Žirovnica, dne 31. marca 2016

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.
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