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1. 
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(1) 
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(1) 
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II/3.2. Elektronske komunikacije

II/3.3. Energetika

II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

II/3.4.1. Oskrba z vodo

II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

II/5. Usmeritve za prostorski razvoj

II/5.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

II/5.1.1. Razvoj naselij

II/5.1.1.1. Notranji razvoj in prenova

II/5.1.1.2. Širitve

II/5.1.2.1. Stanovanjska gradnja

II/5.1.2.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti
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II/5.2. Usmeritve za razvoj v krajini

II/5.2.1.1. Kmetijstvo
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II/5.2.1.3. Vode

II/5.2.1.4. Turizem in rekreacija

II/5.2.1.5. Mineralne surovine

II/6.1. Dramlje

II/6.3. Planina pri Sevnici

II/6.4. Ponikva

II/6.5. Proseniško

II/6.6. Šentjur

II/7. Spremljanje stanja okolja

posamezne vsebine)
List 4: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo v merilu 1:50000 (s tematskimi kartami za posamezne vsebine)
List 5: Usmeritve za razvoj v krajini v merilu 1:50000 (s tematskimi kartami za posamezne vsebine)

(obvezne priloge odloka)

SPN ima naslednje obvezne priloge:

– prikaz stanja prostora,

Proseniško,
– druge strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

– povzetek za javnost,

II. STRATEŠKI DEL

II/1. 

II/1.1. 

4. 
2
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Koper–Lendava (daljinska cestna povezava mednarodnega pomena), ki je del V. transevropskega prometnega koridorja. Avtocesta 

saj poteka neposredno preko mestnega jedra Šentjurja. V Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest do 2013 je 

Dramlje–Šentjur.

med bolj razvite v Sloveniji.

prostorskega razvoja sicer dobiva manj vidno vlogo med mesti v tem delu regije (Obsotelje in Kozjansko), saj je somestju Šmarje 

od zunaj.
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tradicija.

II/1.2. Cilji

5. 

daljinsko ogrevanje,

staranja).
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za bivanje in delo).

II/2. 

II/2.1. 

6. 

(2) Preglednica 1

MAKROENOTA PODENOTA

Šentjurja

(A1) mesto Šentjur

(A2) severno obrobje mestnega prostora

(3) 

kapacitet za stanovanjsko gradnjo.

(4) 

(5) 
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obrobje Kozjanskega itn.).

stanovanjsko gradnjo.

II/2.2. 

7. 
(1) Preglednica 2

funkcije in velikost gravitacijskega zaledja

– kulturne dejavnosti (kulturni dom, muzeji ipd.)
– dejavnosti zdravstva (zdravstveni dom) in socialnega varstva (center za socialno delo, 

– poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.)
– proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd.)
– trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, trgovski center)

– kulturne dejavnosti (kulturni dom)

– poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.)
– manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – dejavnosti manjšega obsega, ki 
bistveno ne obremenjujejo okolja)
– trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, manjši trgovski center)

– kulturne dejavnosti (kulturni dom)

– poslovne dejavnosti
– trgovina (trgovina z osnovno oskrbo)
– opcijsko pa tudi: vrtec, pošta, manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – 

manjša nosilna naselja v 
lokalnem prostoru

ostala naselja

naselja nimajo posebnega gravitacijskega zaledja
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(2) Preglednica 3

TIP NASELJA NASELJE

Šibenik in Vrbno)

/

manjša nosilna naselja v 
lokalnem prostoru

ostala naselja (naselja, 

enot)

II/2.3. 

8. 

II/2.4. 

9. 

Voglajni, ki se ureja v okviru projekta izgradnje navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in Lokarje na Pešnici).

II/3. 

10. 

izboljšuje pa se jo tudi v smislu zmanjšanja obremenitev okolja.
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kartografskega dela.

II/3.1. Prometna infrastruktura

11. 

zaledjem:
– RI 234 Dramlje–Dole–Šentjur;

(2) Varuje se koridor za predvideno razširitev avtoceste za en vozni pas obojestransko.

12. 

13. 

regije.

se zagotavlja ustrezna dostopnost javnega prometa).

14. 

Dobovec. Nanjo se navezujejo številne regionalne kolesarske poti.
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(3) Preglednica (4)

KOLESARSKA POT POTEK

Sevnici

Sevnici

Slivnici

II/3.2. Elektronske komunikacije

15. 

Planina pri Sevnici–Prevorje.

II/3.3. Energetika

16. 

– RTP Šentjur;

– DV 1×110 kV Šentjur–Rogaška Slatina;
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II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

II/3.4.1. Oskrba z vodo

17. 

prenova in preoblikovanje v javne lokalne sisteme.
(6) Potrebno je izdelati program celovite oskrbe z vodo, v katerem je potrebno predvideti medsebojno povezanost 

II/3.4.2. 

18. 

in Vrbno);
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II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

19. 

II/3.5. 

20. 

in na Ponikvi.

II/4. 

21. 

kartografskega dela.

II/5. Usmeritve za prostorski razvoj

II/5.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

II/5.1.1. Razvoj naselij

II/5.1.1.1. Notranji razvoj in prenova

22. 

robu mestnega jedra.
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II/5.1.1.2. Širitve

23. 

poselitve.

II/5.1.2.1. Stanovanjska gradnja

24. 

II/5.1.2.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti

25. 

26. 
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II/5.1.2.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem

27. 

je podrobno opisan v poglavju II/4.2.1.4.

28. 

v prostoru in zagotoviti racionalno prostorsko organizacijo dejavnosti.

29. 

prostora.

– s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;

izpostavljeni);

jezera);

dominante;
– s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
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– z manjšimi širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;

prostorsko izpostavljeni);

II/5.2. Usmeritve za razvoj v krajini

30. 

kartografskega dela.

II/5.2.1.1. Kmetijstvo

31. 

raziskovalnimi in drugimi programi razvija kot nosilec razvoja kmetijske dejavnosti v regiji.

32. 

(3) Spodbuja se raba lesa kot obnovljivega vira energije.
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varuje kot gozdove s posebnim pomenom.

II/5.2.1.3. Vode

33. 

(2) Slivniško jezero se prednostno razvija v funkciji zagotavljanja poplavne varnosti Voglajne ter kot športnorekreacijsko in 

II/5.2.1.4. Turizem in rekreacija

34. 
(1) Turizmu in rekreaciji (vezano predvsem na vodne in obvodne športe in rekreacijo) se ob upoštevanju primarne funkcije 

II/5.2.1.5. Mineralne surovine

35. 

 

36. 

Marije in Sv. Janeza Krstnika),

– kulturna krajina v neposredni okolici vasi;
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narave),

– trško jedro Ponikve s cerkvijo Sv. Martina na dominantni legi v krajini,

– kulturna krajina v neposredni okolici vasi;

– grad Rifnik kot dominanta, ki sooblikuje podobo širše krajine,

Sv. Nikolaja v Planinski vasi in Sv. Ane v Lopaci),
– kulturna krajina v neposredni okolici vasi,
– jedro Planine pri Sevnici s cerkvijo Sv. Marjete in grajskim kompleksom,

informacijska infrastruktura kot so informacijske table, tematske poti ipd.),

37. 

jezero).

izgradnje navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in Lokarje na Pešnici).

vplivov na stabilnost tal.
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II/5.3. 

38. 

sprememb primarne (kmetijske ali gozdne) rabe kadar gre za uskladitev z evidenco dejanske rabe v prostoru, ki jo vodi pristojno 
ministrstvo, razvoja kmetijske dejavnosti ipd.

II/5.4. 

39. 

(2) Prostorski izvedbeni pogoji, zlasti tisti, ki se nanašajo na namembnost in vrste posegov v prostor, oblikovanje objektov 

(3) Preglednica 5

prepoznavne kvalitete

mesto Šentjur ter z njim funkcijsko 
in prostorsko povezane dele naselij 

Lokarje, Podgrad, Rifnik, Šibenik 
in Vrbno)

staro jedro Šentjurja naselja: poselitev (bivanje, 
centralne dejavnosti, turizem, 
šport in rekreacija, poslovne 
in proizvodne dejavnosti)

izboljšanje elektro 

deloma izgradnja 

odprti prostor: šport
in rekreacija, kmetijstvo 
in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

naselja primestnega prostora 

pozidava), v manjši meri razpršena 
poselitev

kulturna krajina 

kulturna krajina 
poselitve: poselitev (bivanje, 
turizem, šport in rekreacija ter 

centralne, manjše proizvodne 
in obrtne dejavnosti)

izboljšanje elektro 

deloma izgradnja 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, kmetijstvo 
in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

razpršena poselitev

/
poselitve: poselitev (bivanje, 
turizem, šport in rekreacija ter 

centralne in manjše proizvodne 
dejavnosti)

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport in 
rekreacija, turizem
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prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki, zidanice, 

oziroma športnorekreacijska 
infrastruktura (tematske in druge 

ipd.)

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje 
in kmetijstvo)

izboljšanje elektro 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
(vinogradništvo) in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki, zidanice, 

oziroma športnorekreacijska 
infrastruktura (tematske in druge 

ipd.)

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje 

tudi centralne dejavnosti, šport 
in rekreacija ter turizem)

izboljšanje elektro 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
(vinogradništvo) in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki, zidanice, 

oziroma športnorekreacijska 
infrastruktura (tematske in druge 

ipd.)

naravna in kulturna 

Ponikve
poselitve: poselitev (bivanje 
in kmetijstvo)

izboljšanje elektro 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
(vinogradništvo) in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki, zidanice, 

oziroma športnorekreacijska 
infrastruktura (tematske in druge 

ipd.)

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje 
in kmetijstvo)

izboljšanje elektro 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
(vinogradništvo) in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki, zidanice, 

oziroma športnorekreacijska 
infrastruktura (tematske in druge 

ipd.)

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje 

centralne dejavnosti, šport 
in rekreacija ter turizem)

izboljšanje elektro 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
(vinogradništvo) in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki, zidanice, 

oziroma športnorekreacijska 
infrastruktura (tematske in druge 

ipd.)

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje in 

tudi centralne dejavnosti, šport 
in rekreacija ter turizem)

izboljšanje elektro in 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport in 
rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
(vinogradništvo) in gozdarstvo
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prepoznavne kvalitete

poselitev (samotne kmetije, zaselki 

športnorekreacijska infrastruktura 
(tematske in druge pešpoti, 

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje in 

centralne dejavnosti, šport 
in rekreacija, turizem, poslovne 
in proizvodne dejavnosti)

izboljšanje elektro 

deloma izgradnja 

odprti prostor: šport in 
rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo in 
gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki, zidanice, 

oziroma športnorekreacijska 
infrastruktura (tematske in druge 

ipd.)

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje 

centralne dejavnosti, šport 
in rekreacija ter turizem)

izboljšanje elektro 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
(vinogradništvo) in gozdarstvo

prepoznavne kvalitete

(samotne kmetije, zaselki ipd.), 

športnorekreacijska infrastruktura 
(tematske in druge pešpoti, 

naravna in kulturna 
poselitve: poselitev (bivanje 
in kmetijstvo ter turizem, 

dejavnosti, šport in rekreacija 
ter manjše proizvodne 
dejavnosti)

izboljšanje elektro 

izgradnja kanalizacijskega 

odprti prostor: šport 
in rekreacija, sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo 
in gozdarstvo

II/6. 

II/6.1. Dramlje

40. 

(2) 

(3) 
(3.1) Naselje se z vodo oskrbuje preko javnega vodovodnega sistema, ki se obnavlja in posodablja.

(4) Razporeditev dejavnosti
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(4.2) Športnorekreacijske dejavnosti se prednostno razvija v okviru kompleksa šole. Oblikuje se tudi manjše programske 

robu naselja.
(5) 

dominantno skupino objektov ob cerkvi.

naselja s kompleksom cerkve Sv. Ilije).
(6) 

Drameljski potok itn.).

cezur na jugu in severu naselja.

rabami povezuje z zelenim sistemom naselja.

II/6.2. Gorica pri Slivnici

41. 

(2) 

delu naselja.
(3) 
(3.1) Naselje se z vodo oskrbuje preko javnega vodovodnega sistema, ki se obnavlja in posodablja.

(4) Razporeditev dejavnosti
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(5) 

zeleni sistem naselja.

(6) 

kompleksom.

neposredno povezuje tudi s športnorekreacijskimi površinami ob šoli.

sistemom naselja.

II/6.3. Planina pri Sevnici

42. 

(2) 

prometnici skozi naselje.

(3) 
(3.1) Naselje se z vodo oskrbuje preko javnega vodovodnega sistema, ki se obnavlja in posodablja.

(4) Razporeditev dejavnosti

bencinskem servisu.

gospodarske cone na lokaciji podjetja Tajfun.

(5) 
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(6) 

površine kot zeleno cezuro med proizvodnjo in okoliškimi stanovanjskimi površinami.

II/6.4. Ponikva

43. 

(2) 

Samostojne peš in kolesarske povezave se uredi med jedrom naselja in kompleksom šole. Kolesarske in peš poti se oblikuje 

(3) 
(3.1) Naselje se z vodo oskrbuje preko javnega vodovodnega sistema, ki se obnavlja in posodablja.

Šentjurju.

(4) Razporeditev dejavnosti

z delno prenovo in širitvijo jedra severno od regionalne ceste.

(5) 

(6) 
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zeleni sistem naselja.

II/6.5. Proseniško

44. 

(2) 

izgradnja razbremenilne (obvozne) ceste mimo jedra naselja.

ribnika.

(3) 
(3.1) Naselje se z vodo oskrbuje preko javnega vodovodnega sistema, ki se obnavlja in posodablja.

(4) Razporeditev dejavnosti

(5) 

(6) 

zeleni sistem naselja.

II/6.6. Šentjur

45. 

(turizem, šport in rekreacija, kulturne dejavnosti, gospodarstvo) ter dejavnosti, ki predstavljajo primerjalno prednost mesta glede 

(2) 
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peš in kolesarskega prometa.

ustrezen radij dostopnosti javnega prometa z vidika pešcev).

in širitev.
(3) 

(4) Razporeditev dejavnosti

potrebno zagotoviti ustrezno razporeditev programov med starim in novim jedrom.



Stran 13732 / Št. 114 / 31. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije

ureditev v sklopu kompleksa Rebre (športnorekreacijske ureditve v naravi – trim steze, tematske poti ipd.). Športnorekreacijske objekte 

(4.9) Površine za stanovanjsko gradnjo se zagotavlja z delno (funkcijsko in oblikovno) prenovo in intenziviranjem rabe (zlasti z 

Šentjur) in Lokarje na Pešnici.
(5) 

stavbnega tkiva.

Šolskega centra Šentjur.

zunanjega prostora) in povezav med obema deloma kompleksa.

površin.

(6) 

kompleksa Rebre.
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javni vrtovi, parki, zelenice in druge urejene zelene površine) se zagotavlja tudi v okviru notranjega razvoja in širitev.

z zelenim sistemom mesta.

II/7. Spremljanje stanja okolja

46. 

zagotoviti spremljanje stanja okolja, in sicer se preveri naslednje kazalce stanja okolja:

vodo, kakovost podzemne in pitne vode glede na kemijske in bakteriološke parametre v pitni vodi;

odpadkov.

ministrstvo, pristojno za okolje.

47. 

(vpogled)

(nadzorstvo)

(veljavnost)

Št. 352-0010/2004(261)
Šentjur, dne 24. decembra 2013

mag. Marko Diaci l.r.


