Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na podlagi 50. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št.33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) zavzema
naslednja

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
Trnovlje jug- Hermi II
UVODOMA:
1. POSTOPEK SPREJEMANJA
•
•
•

•

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN trnovlje-jug (Hermi 2) je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 9/09 dne 6.2.2009
Dopolnjeni osnutek Zazidalnega načrta Trnovlje-jug (Hermi II) je pod številko 363/09
izdelal projektivni biro LAMAL d.o.o.
Javno naznanilo je bilo objavljeno v Novem tedniku dne 23.2.2010, javna razgrnitev je
potekala v prostorih Krajevne skupnosti Trnovlje in v prostorih MOC od 3. marca do 1.
aprila 2010, javna obravnava je bila 17.3.2010.
Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
Trnovlje jug- Hermi II so bile v času javne razgrnitve podane pripombe krajanov, ki jih
povzemamo v skrajšani obliki, originali so shranjeni v zadevi na Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo - Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.

2. PRIPOMBE IN PREDLOGI
Mestna občina Celje je vse pripombe in predloge javnosti zbrala, jih proučila in do njih zavzela stališča, ki
so podana v nadaljevanju. Pripombe in predloge so podali:
-

KS Trnovlje

-

Emil Boštjančič

-

Franc in Terezija Zabukovec

-

Ivan in Marija Klobučar

-

Emil Kolenc

-

Marija Steble

-

Marjan in Danica Mastnak

Le-te povzemamo po sklopih. Pripombe in predlogi se nanašajo na:
1. Nasprotovanje načrtovanemu posegu v smislu namembnosti objekta (krajani želijo imeti v soseski
stanovanjski objekt in ne gospodarskega, kakršna je namera investitorja)
2. Zahtevo - Predlog KS, ki je postavitev proti hrupne (betonske) ograje ob meji na stanovanjsko
sosesko
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3. Ukinitev rezervata za vrtec
4. Škodljivosti elektromagnetnega sevanja ob 110kV el.daljnovodu
5. Poslabšanje kakovosti bivalnih razmer, povečanje stopnje hrupa, poslabšanje kakovosti zraka in
obremenjenost s prašnimi delci
6. Ohranjanje izgleda naselij in krajine – vizualnih kvalitet
7. Obremenjenost cestnega omrežja v času obratovanja; povečanje prometa,
8. Obstoječi problem vzdrževanja cestnega omrežja in dnevne frekvence prometa
9. Nasprotovanje zasnovi ureditve-parkirna mesta na južni strani parcele so nezaželjena; parkirna
mesta se naj organizirajo ob cesti, skladišče pa ob meji z obstoječimi stanovanjskimi zgradbami
10. Parcialne spremembe zazidalnega načrta – ni podane celotne strategije razvoja naselja Trnovelj
(po veljavnem planu je to območje namenjeno stanovanjski gradnji in ne proizvodnji in skladiščni)
11. (ne) natančno opredelitev namembnosti objekta (število stanovanjskih enot)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

1
Nasprotovanje načrtovanemu posegu v smislu namembnosti objekta. Krajani želijo imeti v soseski
stanovanjski objekt in ne gospodarskega, kakršna je namera investitorja.
Odgovor pod točko 1): Predmetno območje je po veljavni planski dokumentaciji v Dolgoročnem planu
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavinah 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) obravnavano kot površine za
stanovanjsko območje s spremljajočimi objekti družbenega standarda. Interes MOC na tem območju je,
da se izdela dokument, ki bo zagotavljal prostorsko usklajen razvoj dejavnosti v naselju Trnovlje. Zaradi
neposredne bližine poslovnih centrov in industrijskih objektov ter ugodne cestne povezave, postaja širše
območje obravnave vedno bolj zanimivo za gradnjo poslovnih objektov znotraj dovoljenih toleranc za
stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi. Prav tako je potrebna skladnost z izhodišči
prostorskega plana, ki na tem območju dovoljuje intenziviranje stanovanjske funkcije, dolgoročno pa
proizvodna dejavnost na tem območju ne bo mogoča.
Glede na umestitev zemljišč z dostopom na Trnoveljsko cesto v območju koridorja DV in interes
lastnika, da na obravnavanih zemljiščih zgradi poslovni objekt, je bil sprejet Sklep o pripravi sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Trnovlje-jug (Hermi 2) (Uradni list RS, št. 9/09) za
spremembo veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
2
Zahteva oz. predlog KS Trnovlje, da je nujna postavitev proti hrupne (betonske) ograje ob meji na
stanovanjsko sosesko
Odgovor pod točko 2): Že v Sklepu o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje
Trnovlje-jug (Hermi 2) (Uradni list RS, št. 9/09) je zapisano, da je pri oblikovanju urbanistično
arhitektonskih pogojev potrebno upoštevati dejstvo, da se predvidena prostorska ureditev umešča v
območje stanovanjske soseske, zato je potrebno predvideti ustrezno vizualno in protihrupno bariero proti
stanovanjski soseski v obliki zelenih pasov. V sklopu zunanje ureditve je predvidena postavitev žične
ograje (delno vraščene v živico) okoli obravnavanega območja, ter bogato zasaditev z grmovnicami,
delno tudi zimzelenimi, ter ozelenitev z drevjem avtohtonih vrst. V fazi gradnje objektov je potrebno
izdelati projekt za izvedbo (PZI) zunanje ureditve.
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Ukinitev rezervata za vrtec

Odgovor pod točko 3): MOC-ODD: ugotavlja da je nadomestna lokacija vrtca sprejemljiva,
nesprejemljiva pa je oblika gradnje kot prizidek. Pri lokaciji nadomestnega vrtca, ki mora biti vnesena v
spremembo zazidalnega načrta, se morajo upoštevati smernice iz Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (uradni list RS št. 73/00, 75/05, 33/08) s štirimi oddelki
otrok. Lokacija vrtca se mora opredeliti na parcelo natančno, tako v tekstualnem kakor tudi v grafičnem
delu. Menimo, da je pripomba upravičena, zato smo načrtovalcu že posredovali zahtevo, da se predlog
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dopolni s predlaganimi dopolnitvami.
4
Krajani opozarjajo na škodljivosti elektromagnetnega sevanja ob 110kV el.daljnovodu tudi na
delavce, ki bodo stanovali oz. bodo zaposleni v načrtovanih treh objektih
Odgovor pod točko 4): Pri pripravi Sprememb in dopolnitev ZN so bile s strani Elektra Slovenije izdane
smernice, v katerih je zapisano, da se s stališča določil veljavne Uredbe o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 70/96) lahko odvijajo dejavnosti za katere je
predvidena raba prostora z določili 3.člena Uredbe in je uvrščena v II. Območje na katerem velja II.
stopnja varstva pred sevanjem kot je navedeno v analizi EMS EIMV št. 2447/05-mag.RV z dne
02.08.2005. Škodljivost elektromagnetnega sevanja v spremembi ZN ni posebej obravnavana.
5
Krajani opozarjajo, da bi prišlo pri realizaciji načrtovane izgradnje poslovno-skladiščnihstanovanjskih objektov do poslabšanje kakovosti bivalnih razmer, povečanje stopnje hrupa, poslabšanje
kakovosti zraka in obremenjenost s prašnimi delci
Odgovor pod točko 5): Pri pripravi Sprememb in dopolnitev ZN je bila strani Ministrstva za okolje in
prostor izdana odločba o celoviti presoji vplivov na okolje v kateri so zapisali, da je bilo iz osnutka
poslanega izvedbenega akta je razvidno, da plan ne obsega posegov za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje. Ministrstvo je z uporabo ustreznih meril za določanje verjetnosti pomembnih vplivov
izvedbe plana na okolje ocenilo, da gre za plan, katerega izvedba ne bo pomembno vplivala na okolje.
Pričakuje se, da se bo načrtovana dejavnost izvajala v dovoljenih okvirih (III.stopnja varstva pred
hrupom).
6
V svoji pripombi krajani opozarjajo, da je potrebno ohranjati izgled naselja in okoliške krajine –
vizualnih kvalitet
Odgovor pod točko 6): Mase objektov so, glede na to, da gre za objekte, ki bodo imeli poslovnoskladiščno-stanovanjsko namembnost, večje, vendar členjene tako tlorisno kot višinsko, kljub temu
menimo, da je pripomba upravičena, zato smo načrtovalcu že posredovali zahtevo, da se predlog
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dopolni s predlaganimi dopolnitvami.
7

V svoji pripombi krajani opozarjajo na povečan promet in obremenjenost cestnega omrežja

Odgovor pod točko 7): Do zemljišč na katerih je predvidena gradnja je potrebno izvesti priključek na
lokalno cesto LC 034090 (Trnoveljska cesta + Cesta na Ljubečno) v skladu z veljavno prometno
zakonodajo ter občinskimi odloki. Predlaga se izvedba enega priključka na predmetno območje. V
kolikor namerava investitor izvesti dva priključka, kot je to razvidno iz priložene situacije, morata le ta
biti izvedena tako, da ima severni priključek funkcijo uvoza, južni priključek pa le funkcijo izvoza iz
predmetnega območja oz. obratno.
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Potrebno je poudariti, da Zazidalni načrt za Trnovlje jug še ni realiziran v celoti, saj je predviden še cestni
preboj proti vzhodu, vendar v tej spremembi zazidalnega načrta žal ne moremo opredeliti terminskega
plana za rekonstrukcijo cestnega omrežja na obravnavanem območju.
8
Krajani opozarjajo na obstoječi problem vzdrževanja cestnega omrežja in dnevne frekvence
prometa
Odgovor pod točko 8): V skladu s sklepom o dopolnitvi smernic je potrebno zaradi morebitne
rekonstrukcije lokalne ceste LC 034090 (Trnoveljska cesta + Cesta na Ljubečno) – razširitev omenjene
ceste ter dograditve s hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, kot posledica širitve industrijske cone ter
povečanja prometa na omenjeni občinski cesti zaradi realiziranega avtocestnega priključka »Celje –
vzhod«, realizirati odmik najbližjega dela grajenega dela v minimalni širini 4,00 m od obstoječega
skrajnega roba lokalne ceste LC 034090 (Trnoveljska cesta + Cesta na Ljubečno).
9
Krajani nasprotujejo zasnovi ureditve parkirnih mest. Želijo, da se parkirna mesta, ki so
predvidena na južni strani parcele, organizirajo drugje.
Odgovor pod točko 9): Strokovna služba meni, da umestitev ni napačna, vendar smo kljub temu
načrtovalcu že posredovali zahtevo, da se predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta preveri na
podlagi pripombe.
10
Parcialne spremembe zazidalnega načrta – ni podane celotne strategije razvoja naselja Trnovelj
(po veljavnem planu je to območje namenjeno stanovanjski gradnji in ne proizvodnji in skladiščni)
Odgovor pod točko 10): Glede na umestitev zemljišč z dostopom na Trnoveljsko cesto v območju
koridorja DV in interes lastnika, da na obravnavanih zemljiščih zgradi poslovni objekt, je bil sprejet
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Trnovlje-jug (Hermi 2) (Uradni
list RS, št. 9/09) za spremembo veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
Celostne strategije razvoja občine ni sprejete, vendar se vsi posegi načrtujejo skladno z Občinskim
prostorskim načrtom.
11

Krajani zahtevajo natančno opredelitev dejavnosti v objektu in zunaj njega.

Odgovor pod točko 11): Pripombo bomo upoštevali z razvrstitvijo objekta po enotni klasifikaciji in
sicer v odloku o prostorskem aktu.

Pripravila:
Martina Strniša,u.d.i.k.a.

Roman Kramer, univ.d.i.g.
vodja oddelka

Številka zadeve: 3505-00023/2008
Datum: Celje, 04. maj 2010
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