Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na podlagi 60. 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
sprememb in dopolnitev Odloka o o zazidalnem načrtu Trnovlje jug
OBRAZLOŽITEV:
Veljavni Odlok o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug (proj. št. 7/84, RC Celje-Planiranje, Uradni
list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 18/91, 69/93, 39/98, 16/05, 66/05, 65/07, 61/10)
določa med drugim tudi pogoje za gradnjo različnih obrtno proizvodnih objektov in
umeščanje dejavnosti, natančneje določenih po posameznih karejih v skladu z opredeljeno
plansko rabo, ne opredeljuje pa dopustnih odstopanj od načrtovanih prostorskih ureditev.
Za izvajanje posameznih obrtnih in gospodarskih dejavnosti so se v času od uveljavitve
prostorskega akta zahteve spremenile, predvsem so objekti, predvideni za te namene postali
v načrtovanih gabaritih omejujoči.
Z načrtovano spremembo oziroma dopolnitvijo besedila odloka na območjih, kjer je gradnja
obrtno servisnih in proizvodnih objektov že dovoljena, želimo omogočiti večjo zasedenost
tako opredeljenih zemljišč za razne gospodarske subjekte in gradnjo za to funkcionalno
primernih objektov.
Z dopolnitvijo odloka se opredeljujejo dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev, ki se
nanašajo samo na območje obrtnih, servisnih in industrijskih dejavnosti.Dopolnitev odloka
se je vodila po skrajšanem postopku skladno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 –
ZUUJFO).
PRIPOMBE IN PREDLOGI
V fazi javne razgrnitve, ki je potekala od 4.9.2015 do vključno 21.9. 2015, je bila podana
ena pripomba, gospoda Janeza Cerovška, ki se sicer na nanaša na območje Trnovlje jug,
vendar ne v celoti na ožje območje, ki je predmet te dopolnitve. Pripomba se nanaša na
gradnjo objektov, ki je brez zaokrožitve parcel ni mogoč realizirati. Stanje se v delu parcele,
ki je plansko opredeljeno kot območje servisnih in proizvodnih objektov sprošča, za območje
stanovanjskih in dopolnil dejavnosti pa določila odloka ostajajo enaka, zato pripombe v
celoti ni moč upoštevati, upoštevali pa jo bomo lahko ob naslednji spremembi dokumenta
ali v novem prostorskem aktu.
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PRIKAZ OBMOČJA

Izrez iz plana
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