
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) ter 40. člena statuta Občine 
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 10. februarja 1997 
sprejel 

O D L O K 
    o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: 

Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri 
Žusmu 

1. člen 

S tem odlokom se dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri 
Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu (Uradni list RS, št. 12/91, 80/94). 

2. člen 

Območje, ki ga ureja PUP pod zaporedno številko 8 in oznako S 10 – stanovanjska soseska Hruševec, se 
dopolni tako, da poteka nova meja območja po robu parcel št. 1229 in 1231/1 k.o. Šentjur, nato meja preide v k.o. 
Krajnčica in poteka po robu parcele št. 563, prečka parceli št. 560 in 589, gre po zahodnem robu parcele št. 
590/4, prečka parceli št. 608, 669/1, preide iz KS Šentjur – mesto v KS Šentjur – okolica, prečka parcele št. 670, 
671, 672/1 in 597/1, nato poteka proti jugozahodu ob cesti Hruševec–Krajnčica, se odcepi proti jugu po robu 
parcele 689/10 in prečka parceli št. 692/2 in 691/1. Od tu poteka ob cesti proti Šentjurju do sedanjega območja z 
oznako S 10. 

3. člen 

Posamezna območja, meje in parcelne številke v katastrskih občinah so vpisani v grafičnih prilogah in so 
dopolnjeni z omenjenimi parcelnimi številkami. 

4. člen 

Funkcija območij s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor, pogoji za urbanistično 
oblikovanje območij ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma drugih posegov v prostor, pogoji 
za komunalno urejanje območij, pogoji za ohranjanje in razvijanje naravne in kulturne dediščine, pogoji za 
varovanje okolja ter končne določbe veljajo v celoti za ta odlok. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 004-2/97-112 
Šentjur pri Celju, dne 13. februarja 1997. 
 Predsednica 
                                                                                                                                       Občinskega sveta 
                                                                                                                                   občine Šentjur pri Celju  
                                                                                                                                    Tatjana Oset, prof. l. r. 


