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 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje Babno LKS
SPLOŠNO
Južni, nepozidani del naselja Babno, je že več kot 40 let opredeljen kot rezervat za širjenje mesta
v smislu zagotavljanja novih stanovanjskih površin. Te usmeritve so povzeli vsi naslednji in
aktualni prostorski načrti. Njegova umestitev med že izgrajeni stanovanjski soseski Lava in
Otok, med izgrajeno cestni in komunalno omrežje ter izjemno dobre povezave z zelenim
sistemom mesta, dajejo območju posebno vrednost oz. izjemen prostorski kapital. Tako
obravnavani prostor, ob pogoju dobre prostorske zasnove in objektov,omogoča visoko
kakovostno bivanje. Območje ima zaradi svoje izjemne lege prednosti v dostopu do osnovnih šol
na severu in jugu ter drugih centralnih dejavnosti kot so bolnica, srednje šole, upravne
inštitucije, rekreativni centri ipd..
Zaradi potreb po novih površinah za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, Mestna
občina pristopa k izdelavi prostorskega akta.
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) so predmetna zemljišča obravnavana kot površine za
stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave prostorskega akta. Podlaga
za takšno opredelitev je že Urbanistični načrt iz leta 1968, ki območje določa kot tisto, kamor se
širijo nove stanovanjske površine mesta. S strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane kot del
urbanistične zasnove oz. načrta (RC Planiranje d.o.o., Celje, 2004 in IUP d.o.o. Celje, 2004)
območje tudi v zasnovi strategije prostorskega razvoja ohranja svoj namen.
VSEBINA PROJEKTA
Urbanistična zasnova
Obravnavano območje je zasnovano kot nova stanovanjska soseska na skrajnem zahodnem delu
mesta Celje, ki je vpeta v nastajajoči zeleni sistem mesta. Hrbtenico tvori nova vezna cesta S-J,
ki se na jugu priključuje na glavno cesto Medlog – Celje, na severu pa na lokalno cesto proti
Babnim, ki se v bodoče lahko nadaljuje proti severu do naselja Ostrožno. Levo in desno od te
ceste so umeščeni kareji, ki se na zahodu kot klini zajedajo v zeleni sistem mesta, na vzhodu pa
omogočajo nadaljnjo širitev naselja. Celotno območje je sestavljeno iz šestih karejev. Od tega so
štirje kareji stanovanjski, eden je stanovanjski s funkcijami splošnega družbenega pomena, eden
pa trgovski. Poseben poudarek je dan kvaliteti bivanja, pri čemer je zasnovanih veliko zelenih
površin, ter sistem pešpoti, ki se priključuje na okoliško mrežo. Hkrati je oblikovana disperzna
koncentracija parkirnih površin, s čimer se zmanjšajo notranje prometne obremenitve. Tudi
gostota poselitve je takšnemu tipu naselja primerna in zagotavlja visoko stopnjo individualnosti
ter zasebnosti. Umestitev stavb je zasnovana tako, da so obrnjene proti jugu. S tem je
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omogočena celodnevna osončenost ter dana možnost izkoristka sončne energije za pridobivanje
toplotne in električne energije in za neposredno ogrevanje stavb. Hkrati imajo bodoči prebivalci
možnost neposrednega dostopa na eni strani do zasebnih zelenih površin, na drugi pa do javnega
zelenega sistema. Le ta se navezuje na pešpot ob Ložnici, ki proti severu sega vse do
Šmartinskega jezera, proti jugu pa do nabrežja Savinje.

POSTOPEK SPREJEMANJA
•
•

•

•

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev PUP je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
98/09 dne 04.12.2009.
Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Babno LKS, ki ga
je pod številko 70-2009 izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000
Celje
Javno naznanilo je bilo objavljeno v Novem tedniku dne 20.04.2010, javna razgrnitev je
potekala v Krajevni skupnosti Medlog in v prostorih MOC od 28. aprila do 27. maja
2010, javna obravnava je bila 19. maja 2010.
Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Babno LKS 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.

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 Medlog
- stanovalci Ronkove ulice
- Andreja Vipotnik Ravnak, Stane Ravnak
- Benjamin Gorečan
- Vanja Samec, Ivan Slokan, Renata Rakun
Le-te povzemamo po sklopih. Pripombe in predlogi se nanašajo na:
1. rešitev cestne povezave iz severne obvoznice preko predvidenega ureditvenega
območja do ceste Lava – Čulk - Babno; predlagano krožišče se zajeda v PA
Plahuta, ki predvideva gradnjo stanovanjskih hiš
2. določitev namenske rabe prostora med trgovskim podjetjem Mana in Ronkovo
ulico
3. poplavnost območja
4. umestitev trgovskega objekta glede na zasenčenost hiš v Ronkovi ulici
5. gradnjo novega trgovskega centra, ki po oceni prebivalcev Ronkove ulice in
KS Babno glede na kvadraturo trgovskih površin na prebivalca v Celju, ni
potreben
6. poslabšanje kakovosti življenja stanovalcev na Ronkovi ulici zaradi novo
predvidene soseske, onesnaženosti zraka, obremenjenosti s prašnimi delci in
hrupom ter škode na objektih v času izgradnje območja
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7. izvedbo zelene zasaditvene linije med Ronkovo ulico in predvidenim
ureditvenim območjem
8. umestitev parka v predvideno ureditveno območje
9. prestavitev transformatorske postaje iz Ronkove ulice v območje OPPN
10. rekonstrukcijo ceste na Ronkovi ulici – krožno križišče
11. namensko rabo objektov v ureditvenem območju
12. protihrupno zaščitno ograjo ob severni obvoznici

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
1
V svoji pripombi krajani opozarjajo na povečan promet in obremenjenost ceste Lava –
Čulk - Babno, ki že sedaj nima pločnika in je ozka. Opozarjajo tudi na PA Plahuta, ki
predvideva stanovanjsko gradnjo in izgradnjo krožišča.
Odgovor pod točko 1): Območje se nahaja južno od lokalne ceste Lava – Čulk – Babno. Z
navezavo nove predvidene vezne ceste sever – jug se bo razbremenila obstoječa lokalna cesta.
PA Plahuta je bil načrtovan pred dokončno rešitvijo prometne mreže, ki poteka čez območje
OPPN, zato se bomo z lastnikom glede tangiranih zemljišč o izvedbi še dogovorili. Lokalna
cesta Lava – Čulk – Babno ni del obravnave območja OPPN Babno LKS.
2
Krajani so mnenja, da je potrebno skupaj obravnavati območje Babno LKS in območje
med trgovskim podjetjem Mana in Ronkovo ulico.
Odgovor pod točko 2): Strinjamo se, da je potrebno poenotiti značaj prostora, ki pomeni
širjenje mesta. Območje med trgovskim podjetjem Mana in Ronkovo ulico ni del OPPN Babno
LKS, ga pa strokovne podlage, ki so bile izdelane kot del urbanistične zasnove oz. načrta (RC
Planiranje d.o.o., Celje, 2004 in IUP d.o.o. Celje, 2004) opredeljujejo kot površine za
stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave OPPN, saj je trenutna
namenska raba zemljišč opredeljena kot kmetijske površine .
3
Pripombe krajanov se nanašajo tudi na poplavnost območja in morebiten vpliv izgradnje
območja na obstoječe hiše.
Odgovor pod točko 3): Za potrebe načrtovanja na območju OPPN je bila za zagotavljanje
poplavne varnosti izdelana Hidrološko – hidravlična študija (Hidrosvet d.o.o., št. proj. 117/10).
Območje je poplavno ogroženo zaradi posredne možnosti poplavljanja iz južne strani. Za
izboljšanje poplavne varnosti območja je obvezna preureditev dveh podhodov pod obvoznico in
železnico. Oba podhoda se preuredita tako, da je onemogočen prehod vode z južne strani
obvoznice na obravnavano območje. Vsi ukrepi so bili načrtovani skladno s smernicami MOP –
ARSO. Z navedenimi ukrepi bo celotno območje izven vseh razredov poplavne nevarnosti.
4
Stanovalci Ronkove ulice so mnenja, da bo novo predvideni trgovski objekt zasenčil
obstoječe stanovanjske hiše.
Odgovor pod točko 4): Glede na predvideno višino in lego trgovskega objekta, se pogoji za
bivanje ne bodo spremenili. Višino trgovskega objekta bomo natančno opredelili z odlokom.
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5
Krajani opozarjajo, da gradnja novega trgovskega centra, glede na obstoječo kvadraturo
trgovskih površin na prebivalca v Celju, ni potrebna.
Odgovor pod točko 5): Strokovna služba se strinja z dejstvom, da je kvadratura trgovskih
površin na prebivalca v Celju presežena. Ravno iz tega vidika bomo v odloku z določilom o
oblikovanju objekta dosegli, da predvideni trgovski objekt ne bo tip diskontne prodaje, temveč
bomo z dorečeno umestitvijo objekta v okolico dosegli oskrbni center.
6
Pripombe krajanov se nanašajo na poslabšanje kakovosti življenja stanovalcev na
Ronkovi ulici zaradi povečanja števila prebivalcev, onesnaženosti zraka, obremenjenosti s
prašnimi delci in hrupom ter zaradi škode na objektih v času gradnje.
Odgovor pod točko 6): Izgradnja novo predvidene soseske ne bo poslabšala kvalitete bivanja
obstoječih stanovanjskih hiš na Ronkovi ulici. Poseben poudarek pri zasnovi soseske je dan
ravno kvaliteti bivanja, pri čemer je zasnovanih veliko zelenih površin ter sistem pešpoti, ki se
priključuje na okoliško mrežo.
Predvideni objekti zagotavljajo toplotno energijo z obnovljivimi viri energije, zato kvaliteta
zraka ne bo obremenjena.
Varstvo pred hrupom in prašenjem se zagotavlja s predpisi.
V času gradnje morajo biti izvedeni vsi ukrepi za preprečitev škode na obstoječih objektih. Le-ti
se bodo dorekli pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
7
Stanovalci Ronkove ulice zahtevajo zeleno zasaditveno linijo med območjem OPPN in
Ronkovo ulico.
Odgovor pod točko 7): Zelena zasaditvena linija med območjem OPPN in Ronkovo ulico je
prikazana v grafičnem delu Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Babno LKS in je načrtovana v širini pasu 10m.
8

Krajani so podali predlog o umestitvi parka v predvideno ureditveno območje.

Odgovor pod točko 8): Znotraj celotnega območja je zasnovan sistem javnih in poljavnih
zelenih površin, ki se kot klini zajedajo v grajeno strukturo, ter zeleni pas ob glavni prometni
povezavi v smeri sever – jug. Načrtovano območje zelenih površin iz vidika kvalitete prostora
celo zmanjšujejo faktor izrabe gradbenih parcel. Poleg tega, pa je v skrajnem jugozahodnem delu
območja možna umestitev manjše odprte vodne površine – ribnika.
9
Stanovalci Ronkove zahtevajo prestavitev obstoječe transformatorske postaje z Ronkove
ulice.
Odgovor pod točko 9): Glede na smernice Elektra Celje d.d., se obstoječa transformatorska
postaja TP 10(20)/0.4 kV Ronkova nadomesti z novo, ker obstoječi TP ne omogočata vgradnje
dodatne SN opreme 10(20) kV oz. je potrebno prestaviti lokacijo. Prestavitev transformatorske
postaje v ureditveno območje OPPN Babno LKS je predvidena že v I. fazi in sicer pri izgradnji
trgovskega objekta.
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10
Stanovalci Ronkove ulice z izgradnjo soseske opozarjajo na posledično obremenjenost
dovoza na Ronkovo ulico in predlagajo izgradnjo krožnega križišča.
Odgovor pod točko 10): Z izgradnjo predvidene soseske se ne bo vplivalo na potek prometa v
Ronkovi ulici. Ronkova ulica ni neposredno prometno povezana z ureditvenim območjem OPPN
Babno LKS.
11
Krajani opozarjajo na nepravilno namensko rabo predvidenih stavb na območju upravnih,
pisarniških in trgovskih stavb.
Odgovor pod točko 11): Gradnja stanovanjskih enot ob obvoznici iz vidika kvalitete bivanja ni
bila podprta, zato je predvidena mešana raba. Le-to pa bomo z odlokom natančno določili.
12
Krajani so mnenja, da je potrebno predvideti protihrupno zaščitno ograjo po južnem robu
obvoznice.
Odgovor pod točko 12): Izvedba protihrupne ograje je določena z Lokacijskim načrtom
ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas – Celje, pododsek magistrala zahod v Celju in
bencinski servis (Ur.l. št. 50/2002)
Za zaščito pred hrupom je predvidena izvedba visoko absorpcijska protihrupne ograje (F) višine
2,5m in dolžine 220m na severni strani razširitve ceste G1-5/286 z začetkom ograje na delu od
priključka z označbo 103 lokalne ceste št. 032050 za Babno v km 4.3+38 in zaključkom v km
4.5+55.
Strokovna služba glede na prispele pripombe in predloge dodaja, da mora projektant vnesti vse
predloge in popravke predloga OPPN Babno LKS, ki so mu že bili posredovani.

Pripravila:
Alenka Uršič,u.d.i.a.

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

Številka zadeve: 3505-16/2010
Datum: Celje, 07. junij 2010

Prilogi:
-prostorski prikaz območja
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