Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na podlagi 60. člena, ob
smiselni uporabi določb 50. člena, Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/2011-ZKZ-C in 57/12)
zavzema naslednja

STALIŠČA
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10 in
okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt Dečko naselje –
območje DN 10
Ocena stanja, razlogi in namen priprave podrobnega načrta
Zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko na obravnavanem območju je bil izdelan leta 1981
po takrat veljavnih normativih in načelih urbanistične stroke. Del omenjene pozidave na
Dolgem polju je bil realiziran v skladu s prvotno zasnovo, nato pa so bile sprožene posamezne
spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki so sicer v grobem sledile prvotni zasnovi,
kljub temu pa so glede na časovni razmik in nova strokovna spoznanja povzročile odstopanja
od osnovnega koncepta.
Umestitev načrtovane soseske Sončni park ter predvidena sprememba tras severne vezne
ceste ter Ceste v Lokrovec, odločitev, da se na obravnavanem območju ohranja tudi
obstoječa individualna stanovanjska gradnja ter izražen namen in resnični potencial za
večstanovanjsko gradnjo na območju nezazidanih zemljišč in območju samskih domov pa so
tista dejstva, ki narekujejo premislek o novem občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v
nadaljevanju OPPN), ki navedene spremembe povezuje v celoto in bo omogočil skladen
razvoj tega predela mesta s podajo pogojev za gradnjo novih objektov, sanacijo obstoječe
gradnje, ureditev mirujočega prometa ter usmeritev za oblikovanje javnega prostora
Območje OPPN je zemljišče med načrtovano Cesto v Lokrovec na zahodu, predvideno
pozidavo v območju DP III kare 6 na severu, območjem samskih domov na jugu in Ulico mesta
Grevenbroich na vzhodu. Velikost območja je cca 8,5 ha.
Predmet podrobnega načrta je predvidena gradnja stanovanjskih objektov ter spremljajočih
ureditev na parcelah s številkami *79, *80/4, *80/5, *80/7, *82, *156, *177, *256, *350, *432
*644, *1006, *1007, *1008, 553/35 del, 559/6, 563/8 del, 563/11 del, 563/16, 563/25 del,
563/36, 563/37, 566/7, 566/8, 570/34 del, 570/38, 586/13 del, 587/9, 587/12, 587/13, 588,
589/2, 589/3 del, 589/4, 589/7,589/9, 589/10, 589/11, 591/2, 592/7 del, 592/73 del,
592/106 del, 592/108, 596, 597/1 del, 597/3, 597/5, 597/6, 597/8, 597/9, 597/10, 597/11,
600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14, 600/15, 600/16, 600/17,
600/18, 600/19, 600/20, 600/21, 601/3, 601/5, 602/1, 602/12, 602/15 in 1152/7, vse k.o.
Ostrožno.
POSTOPEK SPREJEMANJA



Dopolnjen osnutek OPPN za javno razgrnitev in okoljsko poročilo je na podlagi sklepa
župana MOC in naročila investitorja izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje.
Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje –
območje DN 10 in okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt Dečko
naselje – območje DN 10 je potekala od 13.11.2015 do vključno 14.12.2015. Gradivo
je bilo razgrnjeno v prostorih Mestne četrti Dečkovo naselje, in Mestne občine Celje–




Oddelka za okolje in prostor ter komunalo-Sektorja za prostorsko načrtovanje in
evropske zadeve.
Javna obravnava je potekala 25.11.2015 v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma
MOC.
Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek v času javne razgrnitve so bile podane
pripombe in predlogi, ki jih v stališčih povzemamo. Originali so shranjeni v spisu
zadeve in so dostopni vsem zainteresiranim.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

1.

MČ Dečkovo naselje

Pripomba 1.1.: Pozdravljamo poimenovanje predmetnega OPPN, ki končno že z nazivom
jasno nakaže na območje mestne četrti, ki ji prostorsko pripada.
Stališče 1.1: /
Pripomba 1.2.: Pozdravljamo tudi zmernost načrtovalca, ki razpoložljivega prostora ni
preobremenil z načrtovanimi stanovanjskimi enotami
Stališče 1.2: /
Pripomba 1.3.: Opozarjamo, da je izvedba projekta nove Ceste v Lokrovec nujen predpogoj
za realizacijo predmetnega OPPN, saj je prometno napajanje načrtovano zgolj iz Ceste v
Lokrovec, kar je tudi prav. S tem v zvezi opozarjamo tudi na nujnost istočasne dograditve
Severne vezne ceste, z navezavo na Cesto v Lokrovec.
Stališče 1.3: Za napajanje navedenega območja v celoti sta dolgoročno predvideni tako
nova Cesta v Lokrovec kot tudi razbremenitev s Severno vezno cesto. Oba projekta sta
v teku, tako z umestitvijo v prostor, kot tudi delno z odkupi potrebnih objektov in
zemljišč. Nerealno je, da bi bili novi prometnici izgrajeni sočasno z začetkom gradnje
prvih objektov, vendar je v prostorskem aktu faza gradnje zasnovana tako, da se kot
povezava k prvim objektom v območju »B« (ob novem vrtcu) uporabi obstoječa cesta
oziroma se fazno zagotovi novi odsek Ceste v Lokrovec do uvozne ceste »b« v to
območje.
Pripomba 1.4.: Garažna hiša je dobra rešitev, pri čemer načrtovalca opozarjamo, da je
dandanes dejansko povprečno število vozil na stanovanjsko enoto 2 ali celo več. Celotno
blokovsko do naselje ( od Ulice bratov Mravljakov na jugu, do vodotoka Koprivnica na severu)
pa je že sedaj absolutno prenatrpano s parkiranimi vozili in razpoložljiva parkirišča že dolgo
več ne zadoščajo normalnemu odvijanju mirujočega prometa.
Stališče 1.4: . Z zasnovo poskušamo slediti izhodiščem trajnostne mobilnosti z uporabo
javnega prevoza in zmanjšanja motornega prometa, zato je bilo izhodišče načrtovanja 1
parkirno mesto na stanovanje. V fazi priprave predloga OPPN se bo predlog po večjem
številu parkirišč preučil in predvidele dodatne garažne etaže vsepovsod tam, kjer bo to
prostorsko mogoče
Pripomba 1.5.: Načrtovane peš in kolesarske poti med predvidenimi objekti pozdravljamo,
a ob tem opozarjamo na nujnost izvedbe ustreznih fizičnih zapor, da ne bi prihajalo do zlorab
prepovedi vožnje in parkiranja osebnih vozil, kar je praksa v ostalem delu naselja.
Stališče 1.5: Pripomba se upošteva in načini navedejo v odloku.

Pripomba 1.6.: Na območju »klina« med cono »A« in »B« bi predlagali, da se v projektu
predvidi manjše javno otroško in športno igrišče, ter ostala urbana oprema.
Stališče 1.6: Pripomba se upošteva in predvidi izdelava izvedbenega projekta za območje
zelenega klina, ki bo poleg drugih ureditev in zasaditve določil tudi umestitev igral oz.
igrišč. Površina je sicer namenjena pretežno zelenicam, parku kot nezasedeni javni
površini, kjer igrala in urbana oprema niso izključeni, jih je pa smiselno načrtovati glede
na širšo zasnovo in potrebe.
Pripomba 1.7.: Načrtovalca sprašujemo kakšno je njegovo stališče do ograjevanja
posameznih stanovanjskih con (primer Novi trg), ko zasebni investitor s tem sicer kupcem
stanovanj omogoči nekakšen »bivanjski mir«, a ob tem tudi izolacijo in socialno segregacijo
do ostalega dela naselja in njenih stanovalcev.
Stališče 1.7: Dosedanji, ponekod celo dvojni način ograjevanja za tak tip pozidave ni
primeren; v tem OPPN se razen za individualne objekte ograjevanje ne predvideva, za
omejevanje nezaželene rabe se določi drugačne ureditve.
Pripomba 1.8.: Predlagamo, da se sedaj na lepo urejene javne površine, ki jih MOC oddaja
za vrtnarjenje, po realizaciji OPPN nadomestijo na zemljišču med novo in staro traso Ceste
v Lokrovec (parcelne št. 587/2, 587/10, 587/5 in 587/3 k.o. Ostrožno)
Stališče 1.8: Navedena zemljišča so del območja soseske Sončni park, ki je sprejeta z
veljavnim prostorskim aktom, raba za vrtičke je lahko le začasna.
Pripomba 1.9: Na zemljišču-»vzhodni klin« (parcelne številke 563/36, 563/37, 566/7 in
566/8) so v naravi delno urejena in asfaltirana parkirišča. delno se parkira na začasno
urejenih –makadamskih parkiriščih, del zemljišča ostaja zelena površina.
MČ Dečkovo naselje predlaga na obstoječi zeleni površini ureditve pasjega parka in potrebne
urbane opreme (elaborirano s prilogo)….Prepričani smo, da bi ureditve takšnega parka
pomenila za naselje odlično novost, ko gre za odnos krajanov do psov, vzgojo lastnikov in
organizirano zabavo enih in drugih. Ureditve parka bi imela začasni status, dokler se
namenska raba tega prostora ne uredi drugače. Predlagamo, da se 13. člen odloka osnutka
OPPN dopolni z navedeno ureditvijo.
Stališče 1.9: Pripomba se upošteva v povezavi s pripombo 1.6, kjer se za celoten zeleni
klin predvidi - preko izvedbenega projekta – možnost različne oblike igrišč in parkov,
tudi predlaganega, ter urbane opreme na način celostne obravnave potreb in prostora,

2. Nepremičnine Celje d.o.o.
Pripomba 2.1.: 39. člen (etapnost), Doda se nova točka:
»Za potrebe parkirišč za objekte območja B je možna etapnost tako da se zadosti potrebam
glede na število stanovanj po fazah gradnje. Na območju objektov B1, B4 in B7 se lahko
najprej umestijo parkirišča kot zunanje nivojsko parkiranje, kasneje pa glede na potrebe še
ureditev parkiranja v dveh etažah«.
Stališče 2.1: Pripomba se upošteva v okviru dopolnitve in optimizacije zasnove.
Pripomba 2.2.: 42. člen (dopustna odstopanja) se doda: »Dopustna so odstopanja od
tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
- spremembe tlorisnih gabaritov objektov do +2.00 m, ob upoštevanju zahtevanih odmikov
odvodov gospodarske javne infrastrukture, razen na območju objektov B, kjer so dopustne
spremembe tlorisnih gabaritov objektov do +1.00 m, -4.00 m na določeno dolžino objektov

(vzhod-zahod), z obveznim upoštevanjem v OPPN določenega odmika od poti za manipulacijo
smetarskih in intervencijskih vozil.
-na določeno širino objekta (sever-jug) pa balkoni, stopnišča, ganki, zunanji hodniki glede
na podane gabarite lahko dimenzije presega do +2.50m za vsako stran objekta (južna ter
severna)
- spremembe etažnosti objektov so možne tako da je severni niz objektov na območju B
poenoten in omogoča etažnost do P+4
- na območju objektov B1, B4 in B7 je možnost zunanjega nivojskega parkiranja ali ureditev
parkiranja v dveh etažah«
Stališče 2.2: Pripomba se upošteva v okviru dopolnitve in optimizacije zasnove.

Pripravila:
Darja Zabukovec
vodja sektorja

Datum: Celje, dne 6.2.2016
Številka: 3505-31/2012

mag. Ingrid Mastnak
vodja oddelka

