Objava sprejetih stališč do pripomb in predlogov - območje Miklavškega hriba in širše
območje celjskega Starega gradu

Objava sprejetih stališč do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek
Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za
širše območje celjskega Starega gradu

Ob smiselni uporabi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt,
Ur. list RS, št. 33/07 in 70/08) objavljamo stališča na prispeli pripombi in predloga
zainteresirane javnosti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje na svoji 31. seji dne
02. 3. 2010.
V času javne razgrnitve sta bili na dopolnjen osnutek prostorsko ureditvenih pogojev s strani
zainteresirane javnosti pisno po pošti podani pripombi in predloga kot zapis v knjigo pripomb.
Mestna občina Celje je pripombi in predloga javnosti zbrala, ju proučila in do njiju zavzela
stališča, ki so podana v nadaljevanju. Stališča do pripomb in predlogov so razdeljena na
naslednje vsebinske sklope:
I.
II.

PRIPOMBE, KI SE NANAŠAJO NA PROSTORSKI AKT
PRIPOMBE, KI SE NANAŠAJO NA POSEGE IZVEN PREDMETNE
SPREMEMBE PUP-a

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
I. PRIPOMBE, KI SE NANAŠAJO NA PROSTORSKI AKT
I.1. Vprašanje:
(pripomba podana ustno na javni obravnavi in pisno po pošti)
Gospod je na javni obravnavi in v pisni pripombi izrazil željo po gradnji na svoji parceli, ki
ima status stavbnega zemljišča, besedilo na grafični karti s predvidenimi posegi pa ne
omogoča novogradnje.
Odgovor:
Iz grafične karte 6.1. in podanih pogojev za območje 8 b, kamor spada predmetna parcela, res
izhaja, da novogradnja ni mogoča. Vendar besedilo odloka omogoča na območju Anskega
vrha tudi novogradnje, če poda pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine pozitivno
mnenje. Torej gradnja na gospodovi parceli pod pogoji je možna.
Bomo pa zaradi neskladja med besedilom odloka in izvlečki pogojev posegov na grafični
prilogi za območja, kjer je potencialno možna tudi novogradnja to tudi dopisali na besedilo
grafičnih prilog.

II. PRIPOMBE, KI SE NANAŠAJO NA POSEGE IZVEN PREDMETNIH
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP-a
Druga podana pripomba se prostorsko sicer nanaša na območje predmetnega PUP-a, a
proceduralno ne more biti predmet obravnave, zato se do nje ni potrebno opredeliti in nanjo
podati stališč. Kljub temu nanjo podajamo odgovor.
II.1. Vprašanje:
(pripomba podana ustno na javni obravnavi in pisno po pošti)
Gospod ima v lasti kmetijsko zemljišče na južnem pobočju Miklavškega hriba, na njem
legalno postavljen pomožni gospodarski objekt. Sosedje imajo zemljišče opredeljeno kot
območje zidanic in že zgrajene objekte. Zaradi tega želi spremembo namenske rabe
kmetijskega zemljišča v stavbno v okviru predmetne spremembe PUP-a, pobudo je oddal že
leta 2007.
Odgovor:
V okviru postopka sprememb in dopolnitev PUP-ov se lahko na podlagi zakonodaje usklajuje
le namenska raba prostora z nadrejenimi prostorskimi dokumenti in podaja pogoje gradnje za
obstoječa stavbna zemljišča. Sprememba namenske rabe, kar želi gospod, iz kmetijskega
zemljišča v stavbno se lahko prouči in do nje zavzame stališče le v okviru postopka sprememb
in dopolnitev strateških prostorskih dokumentov, po sedanji zakonodaji so to občinski
prostorski načrti.
Glede na pogoje urejanja pa podajamo gospodu odgovor, da se lahko na podlagi določil PUPa na kmetijskih zemljiščih, kjer stojijo legalno zgrajeni objekti, ki v Celjskem prostorskem
planu in v kartografskem delu PUP nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča, opravi za
obstoječe legalno zgrajene objekte vzdrževalna dela, adaptacije in manjše prizidke,
spremembe namembnosti objektov pa le za potrebe kmetijstva, gozdarstva in turističnorekreativnih programov. Seveda pa je pred nameravanimi posegi (adaptacija, manjši prizidek)
potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

