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 osnutek
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe

Splošno
Ureditveno območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe predstavlja območje mešane gradnje ostalin kmečkih gospodarstev in v manjši meri kmetij, ki so še žive, v novejšem času pa
predvsem individualne stanovanjske gradnje. Obravnavano zemljišče leži v območju med
regionalno cesto R3-752, odsek Bukovžlak – Teharje in predvideno povezovalno cesto do
avtocestnega priključka Celje-vzhod.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je zemljišče znotraj predmetnega
ureditvenega območja obravnavano kot stavbno, pod pogojem sprejetja ustreznega
prostorskega akta, ki bo podal pogoje gradnje. Po prostorskih sestavinah Celjskega
prostorskega plana je zemljišče predvideno za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče
dejavnosti.
VSEBINA
Predvidena sprememba in dopolnitev prostorskega akta predstavlja razširitev ureditvenega
območja. Pobudnik, Borza nepremičnin d.o.o. želi, da se na zemljišče, ki je opredeljeno
kot stavbno zemljišče umesti objekt v skladu z rabo na tem območju.
Zemljišče leži v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljujeta Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe, s spremembami
in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 32/09, 39/09,
80/09, 109/10, 34/12), št. projekta 64/87 in 65/87 in Uredba o državnem LN za AC
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto, Uradni list RS, št. 92/03, št. projekta 324/9902, načrtovalca Razvojni center Planiranje Celje.
POSTOPEK SPREJEMANJA
•

•

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84
dne 9. 11. 2012.
Predlog za javno razgrnitev je na podlagi naročila investitorja pod številko 084/12
izdelal Vizura - Vitez d.o.o..
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•
•

•
•

Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje dne 10. 4.
2013 in je bilo objavljeno v Novem tedniku dne 18. 4. 2013.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala od 26. 4. 2013 do vključno 27.
5. 2013. Gradivo je bilo razgrnjeno v prostorih Krajevne skupnosti Teharje in
Mestne občine Celje–Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, soba za stranke.
Javna obravnava je potekala 8. 5. 2013 od 15.00 ure dalje v sejni sobi pod
dvoranami Narodnega doma MOC.
Na javno razgrnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe so bile v
času javne razgrnitve podane pripombe. Originali so shranjeni v spisu zadeve 350528/2012 na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo - Sektorju za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve in so dostopni vsem zainteresiranim.

PRIPOMBE IN PREDLOGI
Na javno razgrnjeni osnutek so bile s strani zainteresirane javnosti po pošti podane
pripombe.
Mestna občina Celje je vse pripombe in predloge javnosti zbrala, jih proučila in do njih
zavzela stališča, ki so podana v nadaljevanju.
V dopisu Krajevne skupnosti Teharje z dne 7. 8. 2013 nam sporočajo, da so na svoji 21.
redni seji sveta KS, dne 15. 5. 2013 obravnavali predmetni osnutek in ga potrdili brez
pripomb.
Pripombe na javno razgrnjeni osnutek je podal g. Tomaž Kordiš.
1. Poslovni objekt, ki naj bi bil zgrajen je že v osnovi prevelik in ima tudi zelo
nerealno po predstavljenem izrisu določeno gradbeno mejo.
Stališče:
Prostorsko ureditveni pogoji opredeljujejo natančen obseg ureditvenega območja in
podajajo pogoje gradnje ter v grafičnem delu ne določajo posameznih objektov. Objekt, ki
je zrisan v osnutku in gradbena meja sta za potrebe nosilcev urejanja prostora. V Odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bukovžlak –
Bežigrad in Vrhe so določeni dopustni gabariti objektov ter faktor zazidanosti in faktor
izrabe, ki ne smeta biti presežena.
2. V tem primeru, glede na velikost, ne bo dovolj parkirišč.
Stališče:
Glede na namembnost načrtovanega objekta je potrebno zagotoviti ustrezno število
parkirnih mest, kar pa ni predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev, ampak PGD projektne dokumentacije.
3. Planiranje bi moralo v celoti upoštevati vse objekte, ki so v okolici in ne samo
določeno parcelo, kar pa je ekološko in demografsko sporno.
Stališče:
Odlok v prvi alineji spremenjenega 6. člena določa:« novogradnje morajo biti v gabaritih
prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine dveh etaž.«
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4. Na tem območju je že veliko zazidanih površin, kot so ceste, asfaltirana parkirišča
za prodajo avtomobilov in dovoz, ki bo povezoval avtocesto s Kidričevo cesto in bo
imel krožišče.
Objekt je planiran na južni strani mojega poslovno-stanovanjskega objekta, kar pa
pomeni, da ga bo v celoti zastiral, vidnost v poslovnem pomenu bo izničena.
Stališče:
V prostorskih ureditvenih pogojih se ne načrtujejo objekti, ampak se določi meja
ureditvenega območja in podajo pogoji gradnje. Ogrožena vidnost obstoječega objekta
Slance 9 je stvar projekta PGD, ki bo določil natančno lego in velikost načrtovanega
objekta na zemljišču s parc. št. 1047/18 k.o. Bukovžlak. V kolikor bo v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja ugotovljeno, da ima lastnik objekta Slance 9 pravico, da kot stranka
sodeluje v postopku, bo imel možnost nasprotovati načrtovani gradnji, oziroma načrtovani
legi v prostoru.
5. Objekt zastira južno stran stanovanjskega dela in bo zastiral sonce preko celega
dneva. Kvaliteta bivanja se zmanjša na posledične meje tako zdravja kot kvalitete
bivanja.
Stališče:
Osenčenje obstoječega objekta Slance 9 je prav tako predmet postopka izdaje gradbenega
dovoljenja, kjer se z elaboratom dokaže nezadostno osončenost zaradi načrtovanega
objekta.
6. Nadaljnji razvoj poslovnega dela objekta Slance 9 je s tem ogrožen in nima
prihodnosti v smislu razvoja poslovanja in napredovanja.
Stališče:
Razvoj obstoječih dejavnosti je predmet lastniških razmerij zemljišč na katerih se
dejavnost lahko širi.
7. Ne nazadnje, je ogrožena nedotakljivost bivanjskega prostora Slance 9, nasproti
zgrajenega objekta kot vsiljivost in nedotakljivost bivanja.
Stališče:
Predmetno zemljišče je v Celjskem prostorskem planu opredeljeno kot stavbo zemljišče in
ne kmetijsko zemljišče, na katerem gradnja ni dopustna. Je del območja namenjenega za
stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Na takšnem zemljišču je po sprejetju IPA
in pod pogoji, ki so določeni v odloku dopustno graditi.
8. V primeru gradbene parcele niste preučili, da se parkirišče, za katerega najem je
bila dne 12. 11. 1997, št. 120/80-Tr., sklenjena najemna pogodba. Z vsemi soglasji
se parkirišče uporablja še danes. Vso investicijo za parkirišče sem pokril sam in mi
predstavlja pomembno vlogo v poslovanju.
Stališče:
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bukovžlak – Bežigrad
in Vrhe urejajo tudi status obstoječih parkirišč, saj jih del posega na zemljišče s parc. št.
1047/18 k.o. Bukovžlak, ki jo izvedbeni prostorski akt opredeljuje kot kmetijsko zemljišče
in na katerih parkirišča do sprejetja izvedbenega prostorskega akta niso dopustna.
Zaradi spremembe lastništva parc. št. 1047/18 k.o. Bukovžlak smo g. Kordišu predlagali, da
se s soglasjem upravljavca ceste – DRSC in s soglasjem MOC parkirišča umestijo na delu
parc. št. 1502/13.
V spremenjenem prvem odstavku 6. člena je bila na koncu dodana alineja, ki glasi: »v

skladu s prometno-tehničnimi predpisi ter s soglasjem upravljavca ceste in s
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soglasjem Mestne občine Celje je na zemljišču s parc. št. 1502/13 k.o. Bukovžlak
dopustno umestiti parkirišča.«
PRIKAZ OBMOČJA

Celoten dokument o sprejetih stališčih se objavi tudi na občinski spletni strani
http://moc.celje.si/moc_planiranje_stalisca.

Pripravila:
Tadeja Loger, u.d.i.a.
višja svetovalka

mag. Ingrid Mastnak
vodja oddelka

Številka: 3505-28/2012
Datum: 2. september 2013
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