
Na podlagi 50. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 56/99), 5. točke 
25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 
5/90, Uradni list RS št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00) 
in 15. člena Statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je občinski svet 
občine Šentjur pri Celju, na svoji 21. seji, dne 18. junija 2001 sprejel  

 
 

 
ODLOK  

o začasnem zavarovanju rastišč navadne jarice na Bohorju  
 
 

1. člen 
 

Rastišče navadne jarice na Bohorju se začasno zavaruje z namenom, da se na tem 
območju ohrani redka in ogrožena rastlinska vrsta navadna jarica (Eranthis hyemalis 
/L./Salisb.).  
 
 

2. člen 
 

Območji rastišč navadne jarice iz 1. člena ležita na Velikem Javorniku in Velikem 
Koprivniku, na delu zemljišč s parcelnima številkama 383/33 k.o. Golobinjek in 
657/156 k.o. Šentvid pri Planini, ki je last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. 
 
Meja zavarovanega območja na Velikem Javorniku poteka od izhodiščne točke, ki je 
50 m zahodno od meje katastrskih občin Šentvid pri Planini in Golobinjek na občinski 
meji Krško – Šentjur pri Celju. Od izhodiščne točke poteka meja 280 m proti 
jugozahodu po občinski meji, nakar se obrne proti severu do nadmorske višine 1000 
m (okoli 75 m), nato pa se lomi proti severozahodu in poteka 50 m pod vrhom 
grebena v dolžini 500 m. Nato se meja obrne in poteka v dolžini 350 m po severni 
strani 50 m pod vrhom grebena.  Nato se lomi proti vzhodu in poteka 25 m severno 
od vrha Velikega Javornika. Od tu poteka meja 150 m po planinski poti proti 
severovzhodu, nakar se obrne proti jugu do izhodiščne točke. 
 
Meja zavarovanega območja na Velikem Koprivniku poteka od izhodiščne točke, ki je  
70 m severozahodno od vrha Osterca in poteka 150 m proti severozahodu do 
planinske poti. Tu se obrne proti severu in poteka vzhodno od Velikega Koprivnika v 
dolžini 200 m. Meja nato poteka 60 m proti vzhodu, nakar se lomi proti jugu do 
planinske poti, od tu pa do izhodiščne točke.  
 
Meja zavarovanega območja se označi v naravi z rdečo črko »J« na drevesih na 
mestih, kjer se mejna linija lomi oz. spremeni smer. 
 
Grafični prikaz zavarovanega območja na TTN 1:5000 je, je del tega odloka in je na 
vpogled na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Šentjur pri Celju. 
 



Del tega odloka so tudi »Strokovne osnove za razglasitev rastišč navadne jarice na 
Bohorju za naravno znamenitost« (št. 02-3529/1-00), ki jih je izdelal Zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine v Celju. 
 
 

3. člen 
 

Da bi se populacija navadne jarice ohranila v ugodnem stanju ter da bi se 
enomogočilo poseganje, ki škodljivo vpliva na rastline ali rastlinsko združbo, velja na 
zavarovanem območju iz prejšnjega člena naslednji varstveni režim: 
 
Prepovedano je: 

1. odstranjevati in spreminjati vegetacijo; 
2. spreminjati kislost oz. alkalnost tal; 
3. odstranjevati zemljo, rušo ali kamninsko podlago; 
4. zasipavati in odlagati materiale; 
5. odlagati odpadke; 
6. izvajati zemeljska dela in gradnje vseh vrst; 
7. spreminjati kulturo rastišča; 
8. izkopavati ali trgati cvetje ali kako drugače poškodovati rastline; 
9.  nabirati plodove jarice; 
10.  pasti rejne živali; 
11.  kuriti; 
12.  izvajati organizirane športne dejavnosti ter rekreativne dejavnosti s pomočjo 

tehničnih sredstev; 
13.  vsakršno drugo poseganje, ki škodljivo vpliva na rastline ali rastlinske 

združbe. 
 
Ne glede na prepovedi iz drugega odstavka tega člena se gospodari z gozdom v prid 
plemenitih listavcev, delež jelke se postopoma zmanjša, smreka se sčasoma v celoti 
odstrani. Vsa gozdna dela potekajo takrat, ko so tla zmrznjena. Ohranja se 
minimalen gozdni red. V rastišču se ne gradi novih vlak. Ne glede na prepoved iz 6. 
točke drugega odstavka tega člena, se lahko na območju rastišča  gradi razgledni 
stolp, za kar je treba pridobiti ustrezne naravovarstvene smernice. 

 
 

4. člen 
 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 
določili 3. člena tega odloka. 
 
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z 
določili 3. člena tega odloka, če stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti. 
 
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka. 
 
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili 3. člena tega odloka. 



5. člen 
 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe 
in komunalni inšpektor Občine Šentjur pri Celju. 
 
 

6. člen 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu in velja do sprejetja 
drugega odloka o zavarovanju rastišča oz. do preklica. 
 
 
 
 
Ševilka: 359-1/00-120 
Datum: 18. 6. 2001 
 
 
                                                                                                 Župan 
                                                                                   Občine Šentjur pri Celju 
                                                                                         Jurij MALOVRH  


