
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni ist 
RS, št. 26/92) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet 
občine Šentjur pri Celju na 16. seji dne 8. julija 1996 sprejel 

O D L O K 
    o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju 

1. člen 

Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot, razglašamo 
območja in objekte nepremične kulturne dediščine na območju Občine Šentjur pri Celju, ki imajo posebno 
kulturno, znanstveno-zgodovinsko ali estetsko vrednost, za kulturne ali zgodovinske spomenike. 

2. člen 

Kulturni in zgodovinski spomeniki so arheološka, naselbinska, zgodovinska in memorialna območja ter 
arheološki, umetnostni, arhitekturni, etnološki, zgodovinski, memorialni in tehniški spomeniki. 

3. člen 

Kot arheološka območja razglašamo: 
    1. Rifnik – prazgodovinska, poznoantična naselbina, gomilno in plano grobišče 
    Meje območja so določene v grafičnih prilogah strokovne osnove za razglasitev kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov v Občini Šentjur pri Celju. 

4. člen 

Kot spomenike historičnega urbanizma in ruralna naselja razglašamo: 
1. Šentjur pri Celju – Zgornji trg 
Meja območja poteka po južnih mejah parcel 288/2, 288/6, 288/10, 288/5, vzhodni meji parcele 288/5, JV 

mejah parcele št. 284, 278, 264, 265, nato se usmeri proti severu in poteka po vzhodnih mejah parcel 265, 255, 
severni meji parcele 255 do ceste, nato teče po desni strani ceste proti vzhodu, nato prečka cesto, tako da se 
nadaljuje po vzhodni meji parcele 177, vzhodnem delu južne meje parcele 187/1, vzhodni meji parcele 187/1, 
nato prečka parcelo 185 in cesto po liniji od stičišča parcel 187/1, 187/2 in 185 do stičišča p. št. 196, 186, 185 in 
197, nato teče po južni meji parcele 196 in 195/2, severovzhodni meji parcele 190, vzhodnih mejah parcel 191 in 
192, severni meji parcel 192, 193 prečka cesto, se nadaljuje po severnih mejah parcel 138, 141, 142/3, v isti liniji 
prečka parcelo 142/2 in se usmeri proti jugu po robu ceste, cesto prečka, tako da se nadaljuje po severni meji 
parcele 149. Na jug poteka po zahodnih mejah parcel 149, 158, 161/1, 162/3, 162/1, 514, od stičišča parcel 
161/3, 514 in 516/1, prečka parcelo 516/1, tako da teče po vzhodni meji parcele 515 in v isti liniji do ceste, ki jo 
prečka in se po desni strani nadaljuje do križišča, kjer se usmeri proti jugu po desni strani ceste in cesto prečka 
tako, da se potem nadaljuje po južni meji parcele 299 se po vzhodni meji te parcele usmeri proti severu, se 
nadaljuje po vzhodni meji parcel 297 in spodnjem delu vzhodne meje parcele 294; k.o. Šentjur. 
    2. Javorje 

Meja območja poteka po severnih mejah parcel 639, 638, 675, 676, 633, 632, 631, 615, 619, 608, 607, zavije 
proti jugu in teče po vzhodni meji parcele 607, prečka cesto, teče po vzhodni meji parcel 606 in del 605, tako da 
zajame parcelo 1075, 1079, in prečka parcelo 1078, tako da se nadaljuje po vzhodni meji parcele 1081, 
severovzhodni in vzhodni meji parcele 1085, nato zavije proti zahodu ob desni strani ceste, poteka do južne meje 
parcele 505 in po njej ter se nadaljuje po južnih mejah parcel 507/1, 523, 527, 530, 534, 535, 537, 555, 557, po 
levi strani ceste, ki jo prečka tako, da se nadaljuje po zahodni meji parcele 653 in 652, severni meji parcele 652, 
651, zahodni meji parcele 642 ter zajame še parceli 640 in 639; k.o. Javorje. 

3. Laze pri Dramljah 
Meja območja teče od juga proti severu po zahodnih mejah parcel 891, 889, 895, 897, 896/1, 1493, 903, 904, 

914, 915, 921/2, 921/1, 779/1, 780, 788/3, 788/4, 787/2, 795, 765/2, 765/1, 762/1, 760/3, severnih mejah parcel 
760/3, 668/21, 816/19, 816/2. Tu se usmeri proti jugu in teče po vzhodnih mejah parcel 816/2, 816/7 in s tem 
prečka parcelo 816/21, se nadaljuje po vzhodni meji 816/3, zajame skrajni zahodni pas parcele 816/12, parcele 
817/3, 1491/6 ter 1491/4. Nadaljuje se po vzhodnih mejah parcel 1491/12, 1491/13, 1491/7, južnih mejah parcel 
1491/7, 817/1, severni meji parcele 824/5, vzhodnih mejah parcel 820/2, 827/2827/4, 827/1, 825/2, 834/1, 848, 
južni meji parcele 848, vzhodnih mejah parcel 856/1, 861/2, 862, 869, 868/1, 856/3, 872, 878, tako da se na jugu 
konča z južnimi mejami parcel 878, 1491/5, 892 in 891; k.o. Marija Dobje. 

4. Razbor 
Meja območja teče po severni meji parcele 487, zajame vso parcelo 534, prečka cesto in se nadaljuje po 

severni in vzhodni meji parcele 528/2, zopet prečka cesto in zajame parcelo 520/1, se nadaljuje po južnih mejah 



parcel 516/1, 517, 516/2, 483 in s tem prečka parcelo 865/2, se nadaljuje po južni in zahodni meji parcele 490/1, 
v isti liniji prečka parcele 491, 866/1, 470/1 se usmeri proti vzhodu, tako da obide parcelo 479, zajame parcelo 
480 in se zaključi z zahodno mejo parcele 487; k.o. Vodule. 

 
    5. Repuš 

Meja območja poteka po severni meji parcele 626, vzhodnih mejah parcel 626, 630, 631, prečka cesto, potuje 
po severni meji parcel 639, 638, vzhodni meji parcel 638 in 641, čez cesto, po severni meji parcele 646 in 650/2, 
zahodnih mejah parcel 650/1, 645, 651, 652, 653, 654, 658 in 1017/2, od stičišča parcel 1017/2, 1016 in 1017/1 
do stičišča parcel 833/2, 1475/1 in 664, po zahodni in severni meji parcel 833/2, južni meji parcel 666, zahodnih 
mejah parcel 666, 667 in nato po cesti proti severu do križišča na severozahodni točki parcele 626; k.o. Suho. 
    6. Slivnica pri Celju 

Meje območja: severni del območja razmejujejo južne meje parcel 1027/3, 1027/1, 1094/1, 1094/2, 1135/2, 
1135/1, 1141/1, 1141/2, 1168, 1166, pri stičišču parcel 1160/1 in 1166 ob cesti, meja prečka cest in parcelo 209 
ter se nadaljuje po jugovzhodni meji parcele 210 in 211, jugozahodni meji parcele 211, do parcele 240, nadaljuje 
se po JV meji parcele 240, 239, 244/2, 263, 264/2, južnih mejah parcel 264/2, 263, 262, vzhodni in južni meji p. 
št. 285, severni meji p. št. 312, preko parcele št. 286/1, nadaljuje se po severni meji p. št. 311, prečka parcelo št. 
286/1 do stičišča parcel št. 286/1, 306 in 308, se nadaljuje po vzhodni meji parcele št. 308, 310, SZ meji p. št. 
313 in 319, vzhodni meji p. št. 319, prečka cesto, poteka po zahodni in južni meji p. št. 341/4, po južnih mejah 
parcel št. 343, 341/3, 341/2, 341/1, 339, 338, 337/1, 737/2, preko ceste in se nadaljuje po severni meji p. št. 734, 
729, 757/1, 757/2, 759/1, 764, 761/2, zahodni in južni meji p. št. 783, 791, čez cesto, po južnih mejah parcel 792, 
793, 802, 803, 806, meja se nadaljuje od stičišča parcel št. 806, 349/1 in 809 do stičišča parcel št. 808, 827 in 
826 (s tem prečka parcele št. 809, 807/2 in 808), nadaljuje se po južni meji p. št. 827, zajame parcele 833, 834, 
835 in 836 in proti severu potuje ob vzhodnih mejah parcel 848, 866/2 (prečka parcelo 851/1), 861, 860, 946, 
968, 967, 963 in se zaključi s tem, da zajame še parcelo 1026/2; k.o. Slivnica.  

7. Vodruž 
Meje območja potekajo po južnih mejah parcel 265, 278, 268, 272, 269/1, 288/2, 288/1, nato se usmeri proti 

jugu in poteka po vzhodnih mejah parcel 309, 307, 306, na južnem stičišču parcel 316 in 306 prečka cesto in 
parcelo 305 do stičišča parcel 305, 215 216 in 219, proti vzhodu poteka po južnih mejah parcel 219, 218/1, 217, 
210, 202, 201, 194, 193, 190, 189, 185, in proti severu po vzhodnih mejah parcel 184/1, 183, 182, 179, 229, 232, 
226, 237, 247, 248, 254/1 in 255; k.o. Vodruž. 

5. člen 

Kot arheološke spomenike razglašamo: 
    1. Loka pri Žusmu - poznoantična naselbina - slovanska naselbina in srednjeveški grad, zajema parcele št.: 
885/16, 885/17, 885/14, 897, 885/18, 885/15, 899/2, 899/1, 895/2, 895/3, 164,165, 895/4, 892/4, 896/1, 896/2, 
892/3 (pas med parcelama 895/2 in 896/2) ter 892/2 (zahodni del parcele, ki leži med parcelama št. 897 in 
896/1); k.o. Loka pri Žusmu. 
    2. Gorica pri Slivnici - srednjeveška naselbina, 
    naselje zajema naslednje parcele: 593, 586, 585, 577, 87, 576/1, 576/2, 568, 567, 564, 563, 562, 85, 515/2, 
del 515/1 (zahodni del z mejo od stičišča parc. št. 544/1, 533/1 in 515/1 do stičišča parc. št. 515/1, 515/2 in 
514/2); k.o. Gorica pri Slivnici. 

6. člen 

Kot umetnostne in arhitekturne spomenike razglašamo: 
    a) gradovi: 
    1. Planina pri Sevnici - grad in kašča, parc. št.: 1 in 2; k.o. Planina. 
    2. Rifnik - grad, parc. št.: 160/2; k.o. Rifnik. 
    b) mestna in trška arhitektura: 
    1. Ulica skladateljev Ipavcev 14 - župnišče, parc. št.: 281; k.o. Šentjur. 
    2. Ulica skladateljev Ipavcev 27, parc. št.: 208; k.o. Šentjur. 
    3. Ulica skladateljev Ipavcev 28, parc. št.: 156; k.o. Šentjur. 
    c) sakralni spomeniki: 
    1. Botričnica, p.c. Marije 7 žalosti, parc. št. 58; k.o. Kameno. 
    2. Bukovje pri Slivnici, p.c. sv. Miklavža, parc. št. 142; k.o. Javorje. 
    3. Dobje pri Lesičnem, p.c. sv. Ožbalta, parc. št.: 32; k.o. Straška gorca. 
    4. Dobje pri Planini, ž.c. Matere Božje, parc. št.: 87; k.o. Suho. 
    5. Dobrina, p.c. sv. Jakoba, parc. št.: 9; k.o. Dobrina. 
    6. Dobrina, ž.c. sv. Valentina, parc. št.: 1; k.o. Dobrina. 
    7. Dralje, p. c. sv. Ilja, parc. št.: 109; k.o. Dramlje. 
    8. Javorje, p.c. sv. Helene, parc. št.: 121; k.o. Javorje. 
    9. Jakob pri Šentjurju, p.c. Filipa in Jakoba, parc.št.: 1155; k.o. Vodruž. 
    10. Kalobje, ž.c. sv. Marijinega imena, parc. št.: 97; k.o. Kalobje. 
    11. Laze, ž.c. sv. Magdalene, par. št.: 128; k.o. Marija Dobje. 



    12. Lopaca, ž.c. sv. Ane, parc. št.: 121/1; k.o. Lopaca. 
    13. Marija Dobje, p.c. Matere Božje, parc. št. 1; k.o. Marija Dobje. 
    14. Planina pri Sevnici, p.c. sv. Križa ter kapelice Križevega pota, parc. št. 6/3 in 49/1; k.o. Šentvid pri Planini. 
    15. Planina pri Sevnici, ž.c. sv. Marjete, parc. št. 27; k.o. Planina pri Sevnici. 
    16. Planinaska vas, p.c. sv. Miklavža, parc. št.: 38; k.o. Planinska vas. 
    17. Ponikva, ž.c. sv. Martina, parc. št.: 1; k.o. Ponikva. 
    18. Primož pri Šentjurju, p.c. sv. Primoža in Felicijana, parc. št.: 210; k.o. Primož. 
    19. Slivnica pri Celju, p.c. sv. Janeza, parc. št.: 169; k.o. Slivnica pri Celju. 
    20. Slivnica pri Celju, ž.c. sv. Magdalene, parc. št.: 115; k.o. Slivnica pri Celju. 
    21. Stopče, p.c. sv. Ahacija, parc.št.: 98; k.o. Grobelno. 
    22. Šentjur pri Celju, ž.c. sv. Jurija, parc. št.: 508; k.o. Šentjur. 
    23. Šentvid pri Planini, ž.c. sv. Vida, parc. št.: 37; k.o. Šentvid. 
    24. Uniše, p.c. sv. Ožbalta, parc. št.: 134; k.o. Ponikva. 
    25. Vodule, p.c. sv. Uršule, parc. št. 35; k.o. Vodule. 
    26. Zlateče pri Šentjurju, p.c. sv. Rozalije, par. št.: 63; k.o. Zlateče. 
    č) javni spomeniki, znamenja: 
    1. Brezje pri Slomu, znamenje pri hiši Brezje pri Slomu 7, parc. št.: 25; k.o. Grobelno. 
    2. Kalobje, znamenje (pred naseljem), parc. št.: 499; k.o. Kalobje. 
    3. Marija Dobje, znamenje, parc. št.: 263; k.o. Marija Dobje. 
    4. Gorica pri Dobjem, kapela pri hiši Gorica pri Dobjem 11, parc.št.: 119/3; k.o. Suho. 
    5. Podlog pod Bohorjem, kapela Lurške Matere božje, parc.št.: 118/5; k.o. Šentvid pri Planini. 
    6. Rifnik, znamenje pri hiši št. 10, parc. št.: 196; k.o. Rifnik. 
    7. Srževica pri Ponikvi, znamenje, parc. št.: 902/1; k.o. Ponkvica. 
    8. Straža na gori, znamenje, parc. št.: 148; k.o. Dramlje. 
    9. Trno, Žgankova kapela, parc. št.: 423/1; k.o. Vezovje. 
    10. Visoče, znamenje, parc. št.: 729/1; k.o. Golobinjek. 

7. člen 

Kot etnološke spomenike razglašamo: 
    1. Bobovo pri Ponikvi 16, stanovanjska hiša, parc. št.: 167/2; k.o. Dolga gora. 
    2. Brezje pri Dobjem 6, hlev (govejska štala), parc. št.: 823 ; k.o. Brezje. 
    3. Dobrina 29, stanovanjska hiša, parc. št.: 97; k.o. Dobrina. 
    4. Dolga gora, vinska klet, parc. št.: 84; k.o. Dolga gora. 
    5. Gorica pri Slivnici 40, stanovanjska hiša, parc.št.: 129; k.o. Gorica pri sSivnici. 
    6. Hrastje 13, gospodarsko poslopje, parc. št.: 77; k.o. Dobrina. 
    7. Hrastje 57, gospodarsko poslopje, parc. št.: 292; k.o. Dobrina. 
    8. Javorje, vinska klet, parc. št.: 293; k.o. Javorje. 
    9. Javorje 13, stanovanjska hiša, parc. št.: 197; k.o. Javorje. 
    10. Javorje 13, gospodarsko poslopje, parc. št.: 1213; k.o. Javorje. 
    11. Jazbine 4, kozolec, parc. št.: 62/2; k.o. Dramlje. 
    12. Kostrivnica 6, kašča, parc. št.: 235; k.o. Kalobje. 
    13. Kostrivnica 12, stanovanjska hiša - koča, parc. št.: 983/2; k.o. Kalobje. 
    14. Kostrivnica 12, kozolec, parc. št.: 359; k.o. Kalobje. 
    15. Loke pri Planini 8, gospodarsko poslopje, parc. št.: 108; k.o. Loke pri Planini. 
    16. Lopaca 40, gospodarsko poslopje, parc. št.: 163; k.o. Lopaca. 
    17. Marija Dobje 14, gospodarsko poslopje, parc. št. 24; k.o. Marija Dobje. 
    18. Okrog 21, kovačnica, parc. št.: 203; k.o. Ponkvica. 
    19. Osredek 18, stanovanjska hiša z mlinom, parc. št. 4; k.o. Planinca. 
    20. Ponikva 36, stanovanjska hiša, parc. št.: 463; k.o. Ponikva. 
    21. Ponikva 73, gospodarsko poslopje, parc. št.: 447/3; k.o. Ponikva. 
    22. Primož pri Šentjurju 11, gospodarsko poslopje, parc. št.: 136; k.o. Primož. 
    23. Rakitovec 13, kozolec, parc. št.: 246; k.o. Gorica pri Slivnici. 
    24. Ravno 3, stanovanjska hiša, parc. št.: 150; k.o. Suho. 
    25. Razbor 2, gospodarsko poslopje, parc. št.: 87, k.o. Vodule. 
    26. Repno 8, stanovanjska hiša, parc. št.: 50; k.o. Zlateče. 
    27. Repno 8, skedenj, parc. št.: 49; k.o. Zlateče. 
    28. Repuš 2, kozolec, parc. št.: 69; k.o. Suho. 
    29. Repuš 13, stanovanjska hiša, parc. št.; 166; k.o. Suho. 
    30. Slatina 3, stanovanjska hiša, parc. št.: 138; k.o. Suho. 
    31. Slivnica pri Celju 11, kaplanija, parc. št.: 116; k.o. Slivnica. 
    32.Slivnica pri Celju 31, stanovanjska hiša s hlevom, parc. št.: 767; k.o. Slivnica. 
    33. Srževica 21, gospodarsko poslopje, parc. št.: 141; k.o. Ponkvica. 
    34.Svetelka 13, stanovanjska hiša, parc. št.: 623/5; k.o. Marija Dobje. 
    35. Svetelka 13, gospodarsko poslopje, parc. št.: 623/4; k.o. Marija Dobje. 
    36. Šentjur, Črnoliška 6, stanovanjska hiša, parc. št.: 298/1; k.o. Tratna. 
    37. Tratna pri Grobelnem 27, gospodarsko poslopje, parc. št.: 231; k.o. Tratna. 



    38. Trnovec 24, stanovanjska hiša s hlevom, parc. št.: 418/6; k.o. Primož. 
    39. Uniše 11, stanovanjska hiša (rojstna hiša A. M. Slomška), parc. št.:1272/8; k.o. Ponikva. 
    40. Vodruž 4, kozolec, parc. št.: 91/2; k.o. Vodruž. 
    41. Vodruž 8, stanovanjska hiša, parc. št.: 1084; k.o. Vodruž. 
    42. Vodruž 34, kovačnica, parc. št.: 293; k.o. Vodruž. 
    43. Vodruž 35, gospodarsko poslopje, parc. št.; 28, k.o. Vodruž. 
    44. Vodruž 35, kašča, parc. št.: 26/1; k.o. Vodruž. 
    45. Voduce 36, kašča, parc. št.: 298; k.o. Voduce. 
    46. Vodule 7, klet (hram), parc. št. 32; k.o. Vodule. 
    47. Vodule 18, stanovanjska hiša - mežnarija, parc. št.: 34; k.o. Vodule. 
    48. Vodule 25, kozolec, parc. št.: 4;, k.o. Vodule. 
    49. Zagaj pri Ponikvi 5, gospodarsko poslopje, parc. št.; 139/5, k.o. Zagaj. 
    50. Zagaj pri Ponikvi 5, kozolec, parc. št.: 145; k.o. Zagaj. 
    51. Žegar 22, gospodarsko poslopje, parc. št.: 289/5; k.o. Presečno. 

8. člen 

Kot zgodovinske spomenike razglašamo: 
    1. Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, Kmetijska šola s pripadajočimi gospodarskimi objekti, parc.št. 589/3, 
600/13, 600/14, 600/15, 600/16, 600/17, 601/2, 601/3, 601/4; k.o. Bezovje. 

9. člen 

Natančne oznake kulturnih in zgodovinskih spomenikov, razglašenih s tem odlokom, navedbe imetnikov 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov oziroma imetnikov pravice upravljanja, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, 
režim varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve glede kulturnega ali zgodovinskega 
spomenika in njegove neposredne okolice so navedene v Strokovnih osnovah za razglasitev kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov v občini Šentjur pri Celju št.: 02-131/1-94 z dne 2. 3. 1994, ki je sestavni del tega 
odloka in ga hranita Občina Šentjur pri Celju in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje. Sestavni 
del tega odloka so tudi karte, na katerih so vrisani kulturni in zgodovinski spomeniki. 

10. člen 

Občina Šentjur pri Celju določa in uveljavlja politiko varovanja kulturnih in zgodovinskih spomenikov, 
opredeljuje svoje pravice in obveznosti v skladu s tem odlokom in zakonom. 

11. člen 

Imetniki znamenitosti ali spomenika morajo z njimi ravnati kot dobri gospodarji, jih vzdrževati, oziroma 
ohranjati njihovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati znamenitosti in spomenike pred nevarnostjo 
delovanja naravnih sil ali človeškega ravnanja ali pa jih prepustiti strokovni organizaciji. 

12. člen 

Naloge varstva, ki jih zakon o naravni in kulturni dediščini daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju 
Občine Šentjur pri Celju Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje. 

13. člen 

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, izvede vpis razglašenih naravnih znamenitosti ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov v zemljiško knjigo in po razglasitvi izda obvestilo imetnikom spomenikov oziroma 
znamenitosti ali imetnikom pravice upravljanja ter jih seznani z režimi varstva, s posameznimi omejitvami in 
prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede znamenitosti oziroma spomenika in njegove neposredne okolice. 

14. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Št. 012-32/96-2 
Šentjur pri Celju, dne 10. julija 1996. 
 



 Predsednica 
                                                                                                                             Občinskega sveta 
                                                                                                                          občine Šentjur pri Celju 
                                                                                                                            Tatjana Oset, prof. l. r.                  


