
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 15. člena statuta 
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 20. 12. 
1999 sprejel 

O D L O K 
    o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Planina Mahne 

1. člen 

Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Planina Mahne (Uradni list SRS, št. 
37/89), katerega sestavni del je njegova vsebina: 
    A) Splošni del 
    B) Tekstualni del 
    C) Grafični del 
1. Izris iz dolgoročnega plana Občine 
Šentjur pri Celju                                       M 1:5000 
2. Izrez iz ZN Planina Mahne 
– arhitektonska zazidalna situacija                     M 1:1000 
– geodetska kotirana situacija                          M 1:1000 
– situacija komunalnih vodov in naprav                  M 1:1000 
3. Posnetek obstoječega stanja                          M 1:1000 
4. Kopija katastrskega načrta                           M 1:2880 
5. Sprememba ZN Planina Mahne 
– arhitektonska zazidalna situacija                     M 1:1000 
– geodetska kotirana situacija                          M 1:1000 
– situacija komunalnih vodov in naprav                  M 1:1000 

2. člen 

Sprememba zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) obsega zemljišča, parcelne številke 53, 37/1, 309/2, 
311/2 in dele zemljišč, parcelne številke 43/1, 38/1, 359/4 in 309/1, vse k.o. Planina, oziroma funkcionalna 
zemljišča, ki so v obstoječem ZN označena s številkami 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 in 24. 
    Dopolnitve ZN z določitvijo toleranc veljajo za celotno območje ZN. 

3. člen 

Namen spremembe zazidalnega načrta je omogočanje umestitve poslovnih dejavnosti ter stanovanjskih 
objektov s pripadajočimi manipulativnimi površinami, sprememba pripadajočih funkcionalnih zemljišč in 
povečanje toleranc. 

4. člen 

Namembnost: 
    – objekt št. 12: poslovno-stanovanjski objekt (delavnica za elektroinstalacije); 
    – objekt št. 13: poslovno-stanovanjski objekt (avtomehanična delavnica); 
    – objekta št. 8, 9: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska objekta; 
    – objekt št. 23+24: stanovanjski objekt. 

5. člen 

Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov: 
    – tlorisni gabariti in odmiki od sosednjih zemljišč so razvidni iz geodetske kotirane situacije; 
    – dovoljena etažnost je delno vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje; 
    – streha mora biti simetrična dvokapnica z možnimi priključki, naklona 30–45 stopinj, možna je gradnja frčad in 
strešnih oken; 
    – kritina mora biti opečna ali betonska v rdeči barvi. 

6. člen 

Tolerance: 
    – dovoljeno je odstopanje od predpisanih gabaritov do + / -2 m; 
    – pri stanovanjskih objektih št. 5–9 in 14–26 je dovoljena tudi tlorisna zasnova v obliki črke L, če je prizidek na 



zadnji strani objekta in glavna (ulična) fasada ostane nespremenjenega videza in gabaritov; 
    – dovoljena je gradnja izzidkov pod enotno streho. 
    Vse tolerance so dovoljene le ob upoštevanju minimalnih odmikov od sosednjih zemljišč. 

7. člen 

Ostali pogoji: 
    – obvezno je treba upoštevati pogoje soglasij upravljavcev infrastrukture; 
    – obvezna je pridobitev geotehničnega poročila. 

8. člen 

S sprejetjem tega odloka prenehajo, za območje, navedeno v 2. členu tega odloka, veljati določila 4. člena 
odloka o ZN Planina Mahne (Uradni list SRS, št. 37/89), ki obravnavajo pogoje za urbanistično oblikovanje 
območja in arhitektonsko oblikovanje stanovanjskih objektov. 

9. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 004-20/99-100 
Šentjur, dne 20. decembra 1999.  
                             Župan 
                                                                                                                                           Občine Šentjur pri Celju 
                                                                                                                                                   Jurij Malovrh l. r. 


