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 spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu Zgornja Hudinja
Splošno
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorskimi sestavinami 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. 86/2001) je predmetno območje
obravnavano kot površina za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj
ureditvenega območja katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Zgornja
Hudinja (proj. št. 149/74 ZNG Celje; Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86,
34/89, Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 24/96, 20/98, 75/98, 78/2001, 100/06, 39/08,
109/10, 75/12).
VSEBINA
Veljavni zazidalni načrt - Zazidalni načrt Zgornja Hudinja obravnava na zemljišču s parc.
št. 391/11 k.o. Spodnja Hudinja obstoječ objekt – gospodarsko poslopje. Dopustna je
gradnja novega objekta iste namembnosti, to je gospodarskega poslopja. Lastnik
zemljišča, Matej Zupanc želi na predmetnem zemljišču zgraditi stanovanjski objekt in
nadstrešnico.
Zemljišče je locirano znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem
stanovanjsko, pozidano s prostostoječimi enodružinskimi objekti. Predviden poseg
predstavlja zapolnitev območja, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba
veljavnega prostorskega akta.
POSTOPEK SPREJEMANJA
•
•
•
•

•
•

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 dne 21. 9. 2012.
Predlog za javno razgrnitev je na podlagi naročila investitorja pod številko 1052013 izdelal Urbanisti d.o.o..
Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje dne 15. 4.
2013 in je bilo objavljeno v Novem tedniku dne 25. 4. 2013.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala od 3. 5. 2013 do vključno 3. 6.
2013. Gradivo je bilo razgrnjeno v prostorih Mestne četrti Hudinja 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 15. 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 v času
javne razgrnitve ni bilo podanih pripomb. Originali so shranjeni v spisu zadeve
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3505-28/2012 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 s strani zainteresirane javnosti ni bilo podanih pripomb.
PRIKAZ OBMOČJA

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