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
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje GOJ– 5

Ocena stanja, razlogi in namen priprave podrobnega načrta
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
( Ur. list SRS št. 40/86, 4/88, Ur. list RS št. 86/2001) je predmetno območje obravnavano
kot površina za stanovanjske in dopolnilne, športno rekreativne in sejemske dejavnosti
znotraj ureditvenega območja katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt
Dolgo polje in CRC Golovec (Ur. list SRS št. 14/86, 7/90, Ur. list RS št. 2/96, 57/98, 69/02,
43/2008, 22/11). Podrobnejša raba se je skozi različne spremembe in dopolnitve
spreminjala, območje je z zadnjo spremembo prostorskega akta opredeljeno kot območje
hotela z manipulativni površinami. Zaradi bližine mestnega središča in zaradi dobre
prometne povezanosti je območje ena izmed mestotvornih lokacij v celoti, tako po
potencialu programa, kot tudi možnih gabaritih. Nedefiniranost mogočih posegov pomeni
zastoj v razvoju območja, zato je potrebno izdelati nov izvedbeni prostorski akt, občinski
podrobni prostorski načrt ( v nadaljevanju OPPN).
Strokovne podlage, ki so bile izdelane v letu 2011, za območje predvidevajo gradnjo
poslovno stanovanjskih objektov kot povezovalne grajene strukture med dvema
območjema – območjem stanovanjskih stolpnic in območjem rekreativne, poslovne ter
sejemske dejavnosti.
Ureditveno območje obsega zemljišče s parcelnimi številkami 1314/3, 1321/9, 1321/10,
1313/2, 1314/1, 1320/8, 1321/6, 1321/11, 1319/6, 1321/12, 1321/14, 1315, 1321/15,
1320/2, 1322/1, 1323 vse k.o. Spodnja Hudinja. Območje je nepozidano, razen parkirišča
in zaklonišča na zahodnem delu območja.
POSTOPEK SPREJEMANJA






Dopolnjen osnutek OPPN za javno razgrnitev je na podlagi sklepa župana MOC in
naročila investitorja izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, številka projekta 569/10.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala od 21. 6. 2013 do vključno 2. 8.
2013. Gradivo je bilo razgrnjeno v prostorih Mestne četrti Dolgo polje in Mestne
občine Celje–Oddelka za okolje in prostor ter komunalo-Sektorja za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, soba za stranke.
Javna obravnava je potekala 3.7.2013 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 v skrajšani obliki. Originali so
shranjeni v spisu zadeve 3505-19/2012 in so dostopni vsem zainteresiranim.

RAZVRSTITEV PRIPOMB, PREDLOGOV IN STALIŠČ TER NJIHOVA OBJAVA
V času javne razgrnitve so bile na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega
načrta s strani zainteresirane javnosti podane pripombe.
Mestna občina Celje je pripombe in predloge javnosti zbrala, jih proučila in do njih zavzela
stališča, ki so podana v nadaljevanju.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

1.

Ivica Burnik, Predsednica sveta MČ Dolgo polje, Celje 09. 08. 2013, mnenje
Sveta MČ Dolgo polje o OPPN za območje Golovec GOJ 5

Pripomba 1.1.: Z že opravljenim prenosom v privatno lastništvo in predvideno pozidavo bi
soseska izgubila znatne površine, ki so bile doslej namenjene javni rabi (parkirišče in
zaklonišče). Ker je na tem območju pomanjkanje parkirnih mest zelo veliko, predlagamo,
naj se v bližini poišče ustrezno število parkirnih mest, ki bodo namenjena tudi okoliškim
stanovalcem (morda na območju asfaltiranih površin, ki jih občasno uporablja Celjski
sejem ali pod Golovcem oziroma kje drugje).
Stališče 1.1: Na območju, ki je predmet OPPN, je danes približno 50 parkirnih mest za
osebna vozila. Vzhodno od območja OPPN, na zahodnem robu kompleksa sejmišča, se
nahaja obstoječe, urejeno parkirišče s približno 190 parkirnimi mesti. Večji del tega
območja je v lasti MO Celje, del zemljišča pa je v postopku denacionalizacije. Na
širšem ureditvenem območju so parkirišča za osebna vozila tudi na obeh straneh
Dečkove ceste, med križiščem z Dečkovo in uvozom na Celjski sejem – približno 30
parkirnih mest. V izdelavi je tudi občinski podrobni prostorski načrt za južni del
Golovca, v sklopu katerega je predvidena tudi ureditev parkirišča v severovzhodnem
vogalu Vrunčeve in Ceste na Dobrovo, s približno 25 parkirnimi mesti za osebna vozila.
Predmetni OPPN je bil izdelan na osnovi projekta »Strokovne podlage Dogo polje in
CRC Golovec«, (RC Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 565/10, maj 2011), ki predvideva
izgradnjo treh garažnih hiš, zato ocenjujemo, da je v bližnji okolici dovolj obstoječih
in načrtovanih parkirnih mest.
Pripomba 1.2.: Ob vprašanju, kaj storiti z obstoječim parkiriščem, se odpira tudi
vprašanje rednega vzdrževanja zaklonišč v MOC in njihova uporabnost. Odstranitvam
nasprotujemo.
Stališče 1.2: Obstoječe zaklonišče se ohrani in vključi v arhitekturno zasnovo novega
objekta.
Pripomba 1.3.: Nadvse problematična je predlagana prometna navezava novega
stanovanjskega območja na Staro Dečkovo cesto oziroma Vrunčevo ulico. Vključevanje
prometa s Stare Dečkove ceste na Vrunčevo in z Vrunčeve na Staro Dečkovo cesto je že
doslej zelo ovirano, s povečanjem prometa (nova stanovanja, veliko več motornih vozil itd)
pa bo problem še večji. Hudo se zna zaplesti še zlasti ob večjih sejemskih prireditvah, saj
je tedaj promet po Stari Dečkovi cesti zelo zgoščen in urejen enosmerno.

Sploh je prometna vključitev parcele, ki jo obravnava OPPN pomanjkljiva. Predlagan je
samo en uvoz oziroma izvoz, kar je za tolikšno število stanovanj premalo. V razmislek
predlagamo ureditev še enega dostopa (morda s priključkom na novi uvoz Celjskega sejma
z Dečkove ceste), kar bi razbremenilo vključevanje na Staro Dečkovo cesto. Sicer pa glede
prometne navezave predlagamo izdelavo dodatnega neodvisnega strokovnega mnenja.
Na že povedano se navezuje tudi pripomba Vojka UrbancIa iz Vrunčeve 42, ki med drugim
dopušča tudi možnost odkupa njegove nepremičnine, kar bi omogočilo smotrnejšo ureditev
križišča Stare Dečkove, Vrunčeve ulice in navezavo na v OPPN predvideno stanovanjsko
gradnjo.
Zaradi problematike prometa in parkiranja na tem območju predlagamo v razmislek
možnosti odprtja Vrunčeve ulice preko magistrale oziroma ureditev enosmernega prometa
z izmeničnim parkiranjem po eni in drugi strani na odseku med Tkalsko in Dečkovo.
Stališče 1.3: V sklopu Strokovne podlage Dogo polje in CRC Golovec«, (RC Planiranje
d.o.o. Celje, št. proj.: 565/10, maj 2011), je bila izdelana tudi prometna študija:
 Strokovne podlage za OPN Dolgo polje in CRC Golovec – prometni del, Inštitut za
promet d.o.o. Maribor, november 2010 in
 Križišče Magistrala zahod – Vrunčeva (501 prognoza prometnih obremenitev ter
prometne presoja preoblikovanja obstoječega nepopolnega križišča v polno
semaforizirano križišče, Inštitut za promet d.o.o. Maribor, maj 2011.
Skladno z rešitvami iz strokovne podlage je predvidena ureditev dveh novih cest
(Sejemska 1 in Sejemska 3) ter preureditev obstoječe ceste (Sejemska 2), ki napajajo
območje z Dečkove in s Stare Dečkove ceste. Načrtovani cesti Sejemska 1 in Sejemska
3 potekata po vzhodnem robu območja predmetnega OPPN ter napajata obstoječe
parkirišče in načrtovano garažno hišo. Zaradi postopka denacionalizacije načrtovanje in
izvedba ceste Sejemska 1 v tem trenutku nista mogoča. Izgradnja ceste Sejemska 3 je
mogoča skladno z veljavnim prostorskim aktom »Spremembe in dopolnitve ZN
gospodarske cone v Celju in Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje 1 in CRC Golovec
– Celjski sejem (Uradni list RS, št. 57/98). Tako bo navezava območja predmetnega
OPPN v prvi fazi preko načrtovanega priključka in Stare Dečkove, v naslednji fazi pa
tudi preko načrtovanih cest Sejemska 1 in Sejemska 2.
V omenjeni strokovni podlagi je bila preverjena možnost preureditve križišča
Magistrala zahod – Vrunčeva, ki je mogoče, ne pa tudi sprememba prometnega režima
na sami Vrunčevi. Pred odločitvijo o preureditvi obstoječih križišč bomo preverili tudi
to možnost, kar pa ni predmet tega OPPN.
Pripomba 1.4.: Ponovno opozarjamo, da bo prometno zelo obremenjeno Staro Dečkovo
cesto nujno v najkrajšem možnem času temeljito rekonstruirati. Pričakovati je namreč, da
se bo zaradi gradenj na obeh njenih koncih (stanovanjska gradnja na parceli, ki jo
obravnava omenjeni OPPN in gradnja nakupovalnega centra Hofer ob križišču z Mariborsko
cesto) promet po njej močno povečal. Cesta pa je v slabem stanju, ozka, na nekaterih
odsekih omogoča razvijanje prevelikih hitrosti, speljana je v oster ovinek, povrhu vsega pa
poteka še mimo vojašnice, ki prometno prav tako močno obremenjuje ta del mesta.
Stališče 1.4: Preureditev Stare Dečkove bo izvedena v sklopu reševanja celostne
prometne ureditve tega dela mesta (Magistrala zahod, Vrunčeva, Stara Dečkova). Pri
rekonstrukciji omenjenih cest je potrebno upoštevati njihovo obremenjenost in
dimenzionirabnje temu prilagoditi.

Pripomba 1.5.: Glede na informacije o kritični finančni kondiciji možnega investitorja
oziroma lastnika parcele predlagamo, da se prouči tudi finančna realnost naložbe, ki je v
igri. V mestni občini Celje imamo s pozidavo škrbin slabe izkušnje, saj uresničitev
marsikatere investicije obstane na pol poti. Ne bi si želeli še ene.
Stališče 1.5:Pripomba je smiselna, vendar se ne nanaša neposredno na predlagane
prostorske ureditve. Preučili bomo možnost vključitve ustreznih zakonsko mogočih
ukrepov v odlok.
2. Franc Rebeušek in solastniki, Stara Dečkova c. 14, 3000 Celje, Celje, 02. 08.
2013
Pripombe na dopolnjen osnutek OPPN za območje Golovec – GOJ 5
Po pregledu gradiva za dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje Golovec – GOJ S v prostorih Mestne četrti Dolgo polje, Brodarjeva4, Celje, kjer je
le – to javno razgrnjeno, ter po udeležbi na javni obravnavi istega dokumenta, ki je bila
dne 3. julija 2013 v sejni sobi Mestne občine Celje, podajam kot eden od lastnikov oziroma
solastnikov v svojem in v imenu ostalih solastnikov zemljišč, vključenih tako ali drugače v
območje obravnave (ostali solastniki so Božena Rebeušek,stanujoča Stara Dečkova c. 14,
3000 Celje, Jasna Kaurin Hodžič, stanujoča Stara Dečkova c. 14, 3000 Celje in Vesna
Kaurin, stanujoča Škapinova 7, 3000 Celje), naslednje mnenje in pripombe:
Pripomba 2.1.: S predloženim gradivom se ponovno načrtuje neposredno poseganje v
nepremičnine v moji lasti oziroma solasti, to je na zemljišča s parc. številkami 1321/4 in
1321/6 in 1320/1,vse k.o. Spodnja Hudinja;
Predstavljeni dokument ponovno, tako kot prejšnji, po katerem je bil na območje
zaklonišča načrtovan manjši hotel, močno odstopa od prvotnega zazidalnega načrta za ŠRC
Golovec izpred več kot 30 let in s katerim se je pričelo neposredno poseganje v zemljišča v
moji oziroma naši solasti. Po navedenem zazidalnem načrtu je bila za objekte in zemljišča
v naši lasti oziroma solasti predvidena in opredeljena povsem drugačna raba, marsikatera
od načrtovanih prostorskih ureditev v okviru istega prostorskega dokumenta pa ni bila
nikoli realizirana, četudi je bila katera celo že sporazumno dogovorjena - npr. fizična
zamejitev zemljišč v moji oziroma naši solasti od zemljišč v lasti oziroma uporabi Zavoda
Golovec oziroma kasneje Celjskih sejmov d.d. še več - na zemljišča v moji oziroma naši
solasti se je posegala brez pridobitve kakršnegakoli soglasja za npr. položitev kablovoda in
izgradnjo jaškov za obcestno razsvetljavo ob Stari Dečkovi cesti, izvedba parcelacije
zemljišč v skladu s takrat veljavnim zazidalnim načrtom;
v skladu s takrat veljavnim zazidalnim načrtom za ŠRC Golovec smo bili lastniki oziroma
solastniki stanovanjskega objekta na zemljišču s pare. št. 1321/5 k.o. Spodnja Hudinja celo
že napoteni k iskanju nadomestnih stanovanjskih površin, a je vnema občine Celje kot
investitorja zaokrožitve načrtovanih prostorskih ureditev (verjetno zaradi pomanjkanja
sredstev) kaj hitro ugasnila;
Stališče 2.1.: Območje predmetnega OPPN je bilo obravnavano v prostorskem aktu iz
leta 1985 »Spremembe in dopolnitve ZN Gospodarske cone v Celju (Območji ZN
Industrija jug in ZN Industrija sever) ter Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje 1¸in
CRC Golovec (RC Celje, april 1985, uradni list SRS 14/86). Na celotnem zahodnem delu
območja CRC Golovec (zahodno od zgrajene poti med Staro Dečkovo in Dečkovo cesto)
je bila predvidena ureditev športnih igrišč: travnato igrišče za nogomet, tri igrišča za
mali nogomet, ureditev parkirišča na zahodnem delu ob zaklonišču. Stanovanjski
objekt Stara Dečkova 14 je bil predviden za ohranitev, spremenila naj bi se

namembnost objekta iz stanovanjskega v poslovni objekt za potrebe Športno
rekreacijskega centra Golovec. Kasneje ureditve niso bile realizirane, razen parkirišča
ob Vrunčevi ulici in nekaterih objektov in naprav javne gospodarske infrastrukture. Na
delu, kjer so bila načrtovana tri igrišča za mali nogomet je bilo skladno s prostorskim
aktom »Spremembe in dopolnitve ZN gospodarske cone v Celju in Spremembe in
dopolnitve ZN Dolgo polje 1 in CRC Golovec – Celjski sejem (Uradni list RS, št. 57/98,)
realizirano parkirišče za osebna vozila, na vzhodnem delu pa v sklopu Celjskega sejma
zgrajena večnamenska sejemska »hala L«. Leta 2011 je bil na osnovi predhodno
izdelane »Strokovne podlage Dogo polje in CRC Golovec«, (RC PLANIRANJE d.o.o. Celje,
št. proj.: 565/10, maj 2011) izdelan OPPN spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje I in
ŠRC Golovec – del (Uradni list RS št. 22/11), ki predvideva izgradnjo nove večnamenske
sejemske hale na zemljišču južno od »hale L«. Z razvojem Celjskega sejma na tej
lokaciji ter z realizacijo športnih igrišč na drugih lokacijah v Celju (Skalna klet, Arena
Petrol, dvorana Zlatorog...) potrebe po gradnji športnih površin ne prevladujejo in se
zato površine namenjajo parkiranju, gradnji objektov in kot večnamenske proste
površine.
Pripomba 2.2: Ob preliminarni izmeri zemljiških parcel, ki so prešle v last FACTOR- IN
družba za upravljanje d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana, ki je hkrati pobudnik sprememb
prostorskega dokumenta za območje obravnave, je bilo celo ugotovljeno, da ograja, ki jo
je dal postaviti takratni Zavod za planiranje in izgradnjo kot strokovna služba občine Celje,
ne stoji na meji med parcelami, temveč na zemljišču v trenutni lasti FACTOR - IN družbe
za upravljanje d.o.o. oziroma, da solastniki zemljišč s pare. številkami 1321/4, 1321/6 in
1320/1, vse k.o. Spodnja Hudinja, celo uporabljamo tuje zemljišče. Za nas je to vsekakor
izpadlo kot izjemno presenečenje, saj smo si znotraj zamejenih zemljišč sami utrdili in
tlakovali dovoz do stanovanjske hiše oziroma garaž, prepričani, da to počnemo na svojem;
Stališče 2.2.: Iz katastrskih situacij vseh do sedaj omenjenih prostorskih aktov je
razvidno, da je parcela št. 1320/8 k.o. Spodnja Hudinja, po kateri je bila zgrajena
dovozna pot ostala nespremenjena. V preteklosti je bila po južnem robu dovozne poti
urejana ograja, južni del parcele pa so uporabljali častniki sosednjih zemljišč – v
konkretnem primeru dajalci te pripombe. Lastništvo parcele št. 1320/8 k.o. Spodnja
Hudinja je med tem prešlo v last pobudnika predmetnega OPPN, družbe FACTOR - IN
družbe za upravljanje d.o.o. Zaradi nastale situacije je FAKTOR – IN že v fazi izdelave
osnutka OPPN pozval lastnike sosednjih zemljišč in uporabnike dela parcele št. 1320/8
k.o. Spodnja Hudinja, da zadevo sporazumno uredijo (menjava zemljišč, odkup...).
Hkrati je zasnova OPPN izdelana tako, da posegi na del parcele 1320/8, k.o. Spodnja
Hudinja, niso načrtovani.
Pripomba 2.3: Iz razgrnjenega gradiva za dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Golovec – GOJ 5 je razvidno,da je uvozni del k novo
načrtovanim objektom zamišljen s posegom neposredno v zemljišče s pare. št. 1321/4 k.o.
Spodnja Hudinja, ki je v naši lasti. iz razgrnjenega gradiva za dopolnjen osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Golovec – GOJ 5 je tudi razvidno,
da je gradnja vzhodnega kanala za odpadne vode za idejno zasnovani stanovanjski
kompleks načrtovana prav tako na zemljišču v naši lasti, t.j. na zemljišču s pare. številko
1320/1 k.o. Spodnja Hudinja;
Stališče 2.3.: Prvotno je bil dovoz načrtovan po vzhodni strani parcele št. 1321/1,
1321/4 in po parceli št. 1320/1, vse k.o. Spodnja Hudinja, o čemer so se investitor in
predstavniki lastnikov zemljišč že usklajevali. Zaradi postopka denacionalizacije je bil
načrtovan nov priključek na zahodu, ki poteka delno po parceli št. 1314/1 (v lasti
investitorja) in delno po parceli 1321/4 (v lasti dajalcev pripombe), obe k.o. Spodnja
Hudinja. Na vzhodni strani je načrtovan nov kanal preko parcele v lasti dajalcev

pripombe, v naravi je parcela dovoz. Investitor se bos z dajalci pripombe v fazi
izdelave PGD projekta uskladil, odlok pa vključuje tudi možnost prestavitve
načrtovanih tras infrastrukture.
Pripomba 2.4: Solastniki navedenih zemljišč ugotavljamo, da se praksa ravnanja z zasebno
lastnino, kadar je v igri navidezno »višji«interes, očitno ni zaključila s prehodom naše
družbe v demokratičen družbenoekonomski sistem. Ker bi se naše bivanjske razmere z
idejno zasnovanim stanovanjskim kompleksom, ki vključuje neposredno poseganje na
zemljišča v naši lasti, bistveno poslabšale (hrup in transport med gradnjo, prometna
obremenjenost bližnjih prometnic ter hrup med obratovanjem), dopolnjenemu osnutku
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje Golovec – GOJ 5 ostro
nasprotujemo;
Stališče 2.4.: Pripravljavec in izdelovalec prostorskih aktov so zavezani, da pri izdelavi
OPPN predlagajo takšne rešitve, ki so glede vplivov na okolje skladni z veljavno
zakonodajo. V OPPN so tudi določeni ukrepi, ki jih je treba izvajati med gradnjo za
zmanjšanje morebitnih vplivov na okolje.
Pripomba 2.5: Glede na navedeno in nakazano razširitev Stare Dečkove ceste na račun
zemljišč v naši lasti od pristojnega občinskega organa zahtevamo celostno predstavitev
bližnje in daljne prihodnosti zemljišč v naši lasti, pri čemer mora biti vključena tudi
varianta odkupa navedenih nepremičnin.
Stališče 2.5.: Za potrebe izdelave predmetnega OPPN ter širše, za še predvidene OPPN
na območju CRC Golovec in Dolgo polje I so bile izdelane »Strokovne podlage Dogo
polje in CRC Golovec«, (RC PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. proj.: 565/10, maj 2011). V
sklopu te strokovne podlage je bila izdelana tudi prometna študija – »Strokovne
podlage za OPN Dolgo polje in CRC Golovec – prometni del«, Inštitut za promet d.o.o.
Maribor, november 2010 in »Križišče Magistrala zahod – Vrunčeva (501 prognoza
prometnih obremenitev ter prometne presoja preoblikovanja obstoječega nepopolnega
križišča v polno semaforizirano križišče)«, Inštitut za promet d.o.o. Maribor, maj 2011.
Poleg tega je bila izdelana tudi strokovna podlaga za področje urejanja voda (Hidrosvet
d.o.o. Celje, januar 2011). S strokovno podlago se je seznanim Mestni svet MO Celje,
upoštevana pa je že bila pri izdelavi OPPN spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje I in
ŠRC Golovec – del (Uradni list RS št. 22/11) in pri izdelavi OPPN TPC ob vojašnici – Hofer
(Uradni list RS št. 109/10), predstavljena je bila na javni razgrnitvi predmetnega OPPN.
3. Vojko Urbanc, Celje 07. 08.2013, GOJ 5 pripombe
Pripomba 3.1: Moja nepremičnina leži neposredno ob združitvi Vrunčeve ulice in Stare
Dečkove ceste, zato sem odločno proti povečanju prometa, hrupa in izpušnih plinov zaradi
na novo nastalega poslovno stanovanjskega objekta. Skrbi me predvsem osebna varnost in
zdravje, zaradi poslabšane kakovosti bivanja zaradi povečanega prometa in stroški, ki mi
jih že sedaj najmanj dvakrat letno povzročijo vozniki na moji nepremičnini, zaradi
neprilagojene in objestne vožnje.
Ker ste pred leti posegli v moje zemljišče zaradi razširitve Vrunčeve ulice in priključka
Stare Dečkove ceste, sem prosil za zaščitno ograjo, pa s strani MOC Celje in Mestne četrti
Dolgo polje ni bilo posluha.
Kot sem že omenil, bi se nam kvaliteta bivanja in varnost močno poslabšala, posledično pa
tudi vrednost naše nepremičnine.
Torej razmere so že sedaj nevzdržne, zato predlagamo, da se za novo nastale objekte tudi
v času gradnje napravi uvoz in izvoz na Novo Dečkovo ceste. V kolikor pa to ni mogoče
dajem investitorju možnost, da odkupi mojo nepremičnino

Stališče 3.1.: Načrtovane ureditve v OPPN so zasnovane tako, da neposredno ne
vplivajo na nepremičnino Vrunčeva 42. Pripravljavec in izdelovalec prostorskih aktov
sta zavezana, da pri izdelavi OPPN predlagata takšne rešitve, ki so glede vplivov na
okolje prostorsko ustrezne in skladne z veljavno zakonodajo. V OPPN so določeni
ukrepi, ki jih je treba izvajati med gradnjo za zmanjšanje morebitnih vplivov na
okolje. Pripombo bo MO Celje upoštevala v kolikor se izkaže, da pri izvedbi
prometnega omrežja za širše ureditveno območje potrebuje bistven del nepremičnine
pripombodajalca ter se z njim takrat uskladila.
4. Zainteresirana javnost, Celje 08. 07. 2013, pripombe in predlogi na dopolnjen
osnutek prostorskega akta GOJ 5
Pripomba 4.1.: Sporna ukinitev Javne rabe zemljišča
Pri javni razgrnitvi GOJ 5 smo ugotovili, da predstavlja del parcel s katerimi razpolaga
investitor v naravi javno parkirišče. Pri ugotavljanju zemljiško knjižnega lastništva parcele
1314/1 (katastrska občina:1014 Spodnja Hudinja) pa se ugotovi, daje prišlo do spremembe
lastniškega statusa parcele. Parcela 1314/1 je prešla iz Družbene lastnine imetnika pravice
uporabe Občine Celje v privatno lastništvo podjetja MODRI NEPREMICNINE d.o.o., kot je
razvidno iz izpiska Zemljiške knjige.
Parcela je bila v lasti podjetja MODRI NEPREMICNINE d.o.o. vse do 2008 ko je na podlagi
Prodajne pogodbe št. 161/08 z dne 11.1.2008 prešla v lastništvo investitorja FACTOR-IN
družba za upravljanje d.o.o. Vse od 11.1.1008 javnost in uporabniki parkirišča o tem niso
bili obveščeni.
Predlogi
1) Zaveza vsakokratnega lastnika parcele 1314/1, da bo parcela ostala v javni uporabi
2) Nadomestitev javnega parkirnega prostora
3) Sprememba in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Golovec - GOJ 5
4) Revizija prodajne pogodbe med Mestno občino Celje in MODRI NEPREMIČNINE d.o.o.
Stališče 4.1.: Pripomba se ne nanaša neposredno na predlagani OPPN. Lastniki zemljišč
niso zavezani za dajanje svoje lastnine v javno uporabo.
Mestna občina Celje je predmetno nepremičnino prodala po postopku javnega zbiranja
ponudb, objavljenem na spletni strani Mestne občine Celje in v Uradnem listu RS št.
56/08 dne 06.06.2008. Z javno objavo postopka prodaje predmetne nepremičnine
lahko štejemo, da so bili javnost in uporabniki parkirišča obveščeni o prodaji
nepremičnine.
Pripomba 4.2.: Nezadostno število predvidenih parkirišč
Predvideni prostorski načrt predvideva Poslovno stanovanjski objekt z površino ca.:
11.827m2. Predvidenih je 103 parkirnih mest od tega jih je 49 na parceli 1314/1, ki pa je
sporna. Tako investitorju ostane samo 54 parkirnih mest kar pa je premalo. Naš pomislek
je da je za predvidenih 11.827m2 stanovanjskih površin in 4530m2 poslovnih površin že po
sedanjih veljavnih smernicah potrebnih za stanovanjske površine 141 in za poslovne
površine 68 parkirnih mest. To je skupaj 209 parkirnih mest.
Predlogi:
a) Investitor naj na svojem zemljišču zagotovi 155 parkirišč izven parcele 1314/1
b) Investitor naj pridobi dodatne površine za parkiranje ali pa nameni nekaj etaž
predvidene gradnje za parkirna mesta

c) Sprememba in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Golovec – GOJ 5
Stališče 4.2.: V osnutku OPPN je načrtovanih 169 parkirnih mest, od tega 66 v objektu
(garaže), 103 pa na terenu vzhodno, zahodno in južno od objekta. Pri načrtovanju je
bil upoštevan normativ 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto in 1 parkirno
mesto na 100m² na poslovnih površin. Načrtovana zmogljivost objekta je 4530m²
poslovnih površin in 11827m² stanovanjskih površin, predvideno v 94 stanovanjskih
enotah. Iz tega izhaja potreba za 45,3 parkirna mesta za poslovne površine in 141
parkirnih mest za stanovanja (skupaj 187). Zaradi manjka 18 parkirnih mest bo projekt
v fazi predloga usklajen tako, da bodo poslovne površine objekta ali /in število
stanovanj zmanjšani oziroma povečali število parkirnih mest tako, da bo število
parkirnih mest usklajeno s kriteriji.
Glej tudi stališče v točki 1.1.
Pripomba 4.3.: Neustrezna vključenost objekta v promet
Pri javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Golovec – GOJ
5 je bilo iz predloženega gradiva razvidno, da se bo predvidenih 11500m2 vključevalo in
izkjučevalo v lokalni promet na eni sami točki. To je kritično mesto samega uvoza
obstoječega križišča Stare Dečkova in Vrunčeve ulice. Isti prometni priključek se uporablja
tudi za enega od vhodov v zaklonišče, drugi pa je na privatni lasti investitorja preko
parcele 1314/1.
Predlogi:
a) Investitor naj zagotovi še en dovoz do objekta
b) Zaveza vsakokratnega lastnika parcele 1314/1,k.o. Spodnja Hudinja, da bo parcela
ostala v javni uporabi
e) Sprememba in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Golovec-GOJ5
Stališče 4.3.: V sklopu Strokovne podlage Dogo polje in CRC Golovec«, (RC PLANIRANJE
d.o.o. Celje, št. proj.: 565/10, maj 2011), je bila izdelana tudi prometna študija:
 Strokovne podlage za OPN Dolgo polje in CRC Golovec – prometni del, Inštitut za
promet d.o.o. Maribor, november 2010 in
 Križišče Magistrala zahod – Vrunčeva (501 prognoza prometnih obremenitev ter
prometne presoja preoblikovanja obstoječega nepopolnega križišča v polno
semaforizirano križišče, Inštitut za promet d.o.o. Maribor, maj 2011
Skladno z rešitvami iz strokovne podlage je predvidena ureditev dveh novih cest
(Sejemska 1 in Sejemska 3) ter preureditev obstoječe ceste (Sejemska 2), ki
napajajo območje z Dečkove in s Stare Dečkove ceste. Načrtovani cesti Sejemska 1
in Sejemska 3 potekata po vzhodnem robu območja predmetnega OPPN ter
napajata obstoječe parkirišče in načrtovano garažno hišo. Zaradi postopka
denacionalizacije načrtovanje in izvedba ceste Sejemska 1 v tem trenutku nista
mogoča. Izgradnja ceste Sejemska 3 je mogoča skladno z veljavnim prostorskim
aktom »Spremembe in dopolnitve ZN gospodarske cone v Celju in Spremembe in
dopolnitve ZN Dolgo polje 1 in CRC Golovec – Celjski sejem (Uradni list RS, št.
57/98). Tako bo navezava območja predmetnega OPPN v prvi fazi preko
načrtovanega priključka in Stare Dečkove, v naslednji fazi pa tudi preko
načrtovanih cest Sejemska 1 in Sejemska 2.

Pripomba 4.4.: Preozek pas vplivnega območja za predviden objekt
Glede na predvidene dimenzije objekta, ki so bile predstavljene javnosti je nesporno
dejstvo, da bosta dve stolpnici višine 36 m tlorisa 26 x 26 m okoliškim objektom odvzele
velik del odprte panorame in sončne svetlobe. Okoliške zgradbe se bodo ob nižjih jutranjih
temperaturah morale dodatno ogrevati. To predstavlja realni strošek za stanovalce teh
prizadetih objektov. V neposredni okolici je tudi velika sončna elektrarna, ki bo v
popoldanskih poletnih urah imela veliko krajši obratovalni čas zaradi sence predvidenih
stolpnic. Fotovoltaično pridobivanje elektrike je prisotno tudi na okoliških zgradbah. To
predstavlja zmanjšano proizvodnjo električne energije in realno finančno izgubo lastnikov.
Predlogi:
a) Razširitev meje vplivnega območja na prizadeto okolico
b) Zmanjšanje števila predvidenih nadstropij in s tem zožitev dejanskega vplivnega
območja
c) Sprememba in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Golovec – GOJ 5
Stališče 4.4.: Posebnega predpisa, ki bi določal dopustnost osenčenja sosednjih
objektov ni, zato pri izdelavi prostorske dokumentacije uporabljamo staro priporočilo
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije oziroma upoštevamo Tehnične
smernice TSG – 1 – 004:2010, Učinkovita raba energije (MOP, 22. 06. 2010). Skladno s
priporočilom je pri stanovanjskih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška
soba) treba zagotoviti minimalni čas osončenja z direktno sončno svetlobo, ki znaša 21.
decembra najmanj 1 uro, 21. marca, 21. junija in 21. septembra pa najmanj 3 ure.
Skladno s tehnično mora biti površina zunanjega ovoja stavb (zbirna površina), ki
opravlja toplotno energijsko funkcijo (zunanje stene in streha) osončena od povprečne
višine 1 m nad terenom navzgor v času zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri –
upošteva se horizontalna projekcija v območju ± 30°, v času ekvinokcija (21. 03. In 23.
09.) najmanj 4 ure (± 60°) in v času poletnega solsticija najmanj 6 ur (± 110°).
Načrtovani objekt leži zahodno od objektov Celjskega sejma ter je z njimi »poravnan«
glede geografske višine, od zahodnega roba sejemskih hal (od fotovoltaičnih elektrarn
je oddaljen približno 120m, zato tudi v najneugodnejšem letnem času ne bo vplival na
osončenje teh objektov). Zahodno od načrtovanega objekta, leži območje poslovno
stanovanjskih objektov (trgovina Jarh, stanovanjski bloki...). Najbližji objekt je
oddaljen 35m, vendar je po geografski višini zamik tako, da je obstoječi objekt
(trgovina Jarh) južno od načrtovanega, od naslednjega (južni del načrtovanega
objekta) pa je oddaljen preko 60m. Vsi ostali objekti od bolj oddaljeni ali pa jo južno
od načrtovanih objektov.
Pripomba 4.5.: Finančna neustreznost Investitorja
Pri vpogledu v registre pravnih oseb ugotovimo, da je matično podjetje investitorja Factor
banka d.d. v procesu dokapitalizacije. Ker je banka v privatni lasti, iz strani Republike
Slovenije dokapitalizacije ni za pričakovati. Investitor FACTOR-IN d.o.o. (v lasti Factor
banke d.d.) pa je imel v letu 2011 99.927 €, v letu 2012 pa 662.845 € ciste izgube. To
nakazuje, da sta investitor in njegovo matično podjetje finančno neustrezna.
Predlogi:
Investitor naj pridobi jamstva, garancije in poroštva za ustrezno dolgoročno kapitalsko
shemo financiranja izgradnje objekta.

OPOMBA:Obstaja sum da želi investitor pridobiti gradbeno dovoljenje samo zaradi dviga
cen že tako nasedle investicije.
Stališče 4.5.: Pripomba se ne nanaša neposredno na ureditve znotraj OPPN.
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