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

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje Splošne bolnišnice Celje ter okoljskega poročila

SPLOŠNO
Splošna bolnišnica Celje za svoje nemoteno delovanje in nujne razvojne potrebe dejavnosti
potrebuje nove površine. Potrebna velikost in funkcionalnost novih objektov skupaj z obstoječim
kompleksom presega gabarite predvidene zasnove v obstoječem prostorskem dokumentu, zato je
potrebno sprejeti nov prostorski akt. Poleg umestitve objektov, občinski podrobni prostorski
načrt ( v nadaljevanju OPPN) vključuje tudi ureditve dostopov, dovozov, ureditev parkovnih
površin ter ostalih zelenih in zunanjih površin ter prikaz in pogoje izgradnje potrebne
komunalne, energetske in prometne infrastrukture.
POSTOPEK SPREJEMANJA
Sklep o pripravi prostorskega akta je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 62/08 dne
20.6.2008.
Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje splošne
bolnišnice Celje, je pod številko projekta 52/2008 izdelalo podjetje Vizura Vitez iz Celje
in okoljsko poročilo pod številko projekta izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
Javno naznanilo je bilo objavljeno v Novem tedniku dne 16.3.2010, javna razgrnitev je
potekala v MČ Dolgo polje in v prostorih MOC od 24.3. do 22.4.2010, javna obravnava
je bila 15.4.2010.
Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta
ter okoljsko poročilo 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:
-MČ Dolgo polje
-Silva Jontes in 68 sopodpisnikov
-Tanja in Martin Rojnik
-Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje SBC
-Komunaprojekt, Maribor
-Frančiška Kolenc in Marjan Krajnc

1

Le-te povzemamo po sklopih. Pripombe in predlogi se nanašajo na:
1. obremenjenost cestnega omrežja med gradnjo in v času obratovanja širše,
povečanje prometa ter nujnost izdelave prometne študije, ukinitev vhodov iz
Oblakove ulice, nasprotovanje povečanju parkirnih mest, nestrinjanje z gradnjo
garažne hiše in z opredeljenimi dostopi do kompleksa
2. poslabšanje kakovosti bivanja s povečanimi emisijami, hrupom, svetlobnim
onesnaževanjem, motečim obratovanjem v nočnem času ter vplive ob rušenju
objektov, manjvrednosti nepremičnin, izgubljenimi vedutami
3. izgradnjo potrebnih zapornic na dvorišča zaradi povečanega obiska, cenejše
parkiranje za stanovalce
4. lokacijo zbirnega mesta za odpadke in zaščito, neustrezen delovni čas pralnice
in s tem povečan hrup
5. spremembo lokacije reševalne postaje
6. etapnost izgradnje in časovni okvir
7. ogroženost objekta Ipavčeva 12 v času gradnje, neprimerno bližino garažne
hiše in moteče pogoje
8. nasprotovanje nadzidavi pralnice
9. predlog povečanja samo dela gabarita osrednjega objekta bolnišnice,
opredelitev toleranc (možnost nadgradnje, rekonsrtrukcije, spremembe
namembnosti), gradbenih linij v skladu z idejno zasnovo, uskladitev študije za
lokacijo helioporta s pogoji v OPPN, vris nadzemne in podzemne povezave
objektov, vris nadstreškov
10. zahtevo za stranke v postopku
STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
1
V svoji pripombi krajani opozarjajo na povečan promet in obremenjenost cestnega
omrežja že zaradi obstoječega obratovanja in neprimernih dostopov do bolnišnice. Nasprotujejo
izgradnji garažne hiše in predlagajo vkopanost le-te oz. prestavitev na drugo lokacijo. Želijo
celovito študijo prometa,ukinitev vhodov iz Oblakove.
Odgovor pod točko 1): Garažna hiša je načrtovana na podlagi zahtev iz smernic za promet.
Zasnova je pripravljena tako, da ne preseže višine obstoječih objektov, niti ne povzroča
nedovoljenega osenčenja. Oblikovana bo način, da njeno obratovanje ne povzroča negativnih
vplivov na okolje ( svetloba, hrup,izpusti). Predlog pripravljavca je, da se z umestitvijo garažne
hiše načrtuje tudi urbani prostor na mestu dosedanjih parkirišč, le-ta pa ukine, da se zagotovi
mestotvorna ureditev.
Vhodi v kompleks SBC se ne morejo prestaviti. Smiselno pa je razmisliti o gradnji parkirišč
izven kompleksa bolnišnice npr. ob Ipavčevi.
V izdelavi je celovita prometna študija za območje, ki predvideva tudi posamezne ukrepe, ki jih
bomo vključili v določila odloka, študija pa bo predstavljena ob obravnavi odloka. Na podlagi
prvih ugotovitev je izgradnja garažne hiše ob pogoju odprtja Ipavčeve ulice mogoča in ne
poslabšuje razmer.
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Pripombe krajanov se nanašajo na poslabšanje kakovosti bivanja s povečanimi
emisijami, hrupom, svetlobnim onesnaževanjem, motečim obratovanjem v nočnem času ter
vplive ob rušenju objektov, manjvrednosti nepremičnin, izgubljenimi vedutami in » neustrezno«
okoljsko poročilo
Odgovor pod točko 2): Pri pripravi OPPN je bila strani Ministrstva za okolje in prostor izdana
odločba o celoviti presoji vplivov na okolje in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. Le to je
bilo javno razgrnjeno, predvideva pa tako monitoring ter omilitvene ukrepe v času gradnje in v
fazi obratovanja. Poročilo in prostorski akt sta se po mnenju ministrstva lahko razgrnila, o
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje pa se bo izreklo v fazi predloga prostorskega
akta.
3
Krajani izgradnjo potrebnih zapornic na dvorišča zaradi povečanega obiska, cenejše
parkiranje za stanovalce
.
Odgovor pod točko 3): Izgradnja zapornic na dvorišča ni sicer predmet prostorskega akta,
pomeni le omilitev vplivov, ki bi lahko nastali v fazi prekomerne obremenjenosti z mirujočim
prometom. Predloge za postavitev zapornic na podlagi vloge preuči pristojna strokovna služba
za promet MOC, postavitev ni izključena, ne more pa biti opredeljena s predmetnim prostorskim
aktom.
4
Pripombe krajanov se nanašajo na lokacijo zbirnega mesta za odpadke in zaščito,
neustrezen delovni čas pralnice in s tem povečan hrup
Odgovor pod točko 4): Pri pripravi OPPN je načrtovano nadkrito in ograjeno zbirališče za
odpadke, katerega lokacija je utemeljena v okviru zasnove širše. Z določili prostorskega akta je
opredeljena tudi tehnološka posodobitev objeta pralnice v smislu zmanjšanja negativnih vplivov
na okolje.
5

Krajani zahtevajo spremembo lokacije reševalne postaje

Odgovor pod točko 5): Reševalna postaja Zdravstvenega doma Celje ni predmet OPPN za
območje Splošne bolnišnice Celje, je pa kot danost v prostoru v fazi načrtovanja s vlivi
upoštevana, njena lokacija oz. možnost za novogradnjo pa se preučuje v okviru prometne študije
6

Posamezne pripombe se nanašajo na etapnost izgradnje in časovni okvir

Odgovor pod točko 6): Investitor je podal odgovor, da je začetek gradnje predviden v letu
2011, zaključek pa v letu 2015. Etapnost izgradnje posameznih objektov bolnišnice je prikazana
v grafičnih prilogah. Izgradnja vključuje tako novogradnje kot tudi večje rušitve.
7
Lastnika navajata ogroženost objekta Ipavčeva 12 v času gradnje, neprimerno bližino
garažne hiše in moteče pogoje ter predlagata odkup nepremičnine.
Odgovor pod točko 7): Objekt Ipavčeva 12 je objekt znotraj kompleksa bolnišnice ter
spomeniško zaščiten, zato ga, kljub boljšim izhodiščem za prometno ureditev, ni bilo mogoče
predvideti za odstranitev. Upoštevane so bile smernice ZVKDS, OE Celje ter predlagan odmik
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garažne hiše od objekta. Kot pripravljavec ne moremo zahtevati od investitorja, da objekt
odkupi; je pa v fazi izgradnje garažne smiselno preučiti možne posledice gradnje na objekt in
skleniti ustrezen dogovor z lastnikom. V fazi preučevanja je tudi možnost izbrisa iz registra
varovanih objektov, kar bi omogočilo boljše pogoje priključitve garažnega objekta, vendar je
postopek dolgotrajen in ga bo eventualno mogoče v prihodnosti opredeliti v spremembi
prostorskega akta.
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Krajani izražajo nasprotovanje nadzidavi pralnice

Odgovor pod točko 8) Nadzidava pralnice ni predvidena, omogoča se le tehnološka posodobitev
s prizidavami na severni strani. Zaradi tehnoloških posodobitev se v določilih odloka opredelijo
tolerance na obstoječi višinski gabarit, vendar največ do 1,0 m.
9
Projektanti in strokovna služna bolnišnice podajata predlog povečanja samo dela
gabarita osrednjega objekta bolnišnice, opredelitev toleranc (možnost nadgradnje,
rekonstrukcije, spremembe namembnosti), gradbenih linij v skladu z idejno zasnovo, uskladitev
študije za lokacijo helioporta s pogoji v OPPN, vris nadzemne in podzemne povezave objektov,
vris nadstreškov
Odgovor pod točko 9): Vse pripombe so v smislu predlaganih izboljšav sprejemljive in skoraj v
celoti že opredeljene z določili odloka, ki se nanašajo na tolerance. Predlog za spremembo
etažnosti manjšega dela bolnišničnega objekta se upošteva, saj ne spreminja etažnosti v celoti,
prav tako se upošteva tudi uskladitev gradbenih linij, vključno s helioportom ter nadstreški in
povezavami, z izdelano idejno zasnovo, saj bistveno ne odstopa od predlagane.
10

Zahteva se možnost za stranke v postopku v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja

Odgovor pod točko 10): Status stranke v postopku se izkazuje v postopku za pridobitev
gradbenega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov in ne v fazi priprave in sprejema
prostorskega akta. Ima pa zainteresirana javnost možnost podati pripombe na javno razgrnjeni
dopolnjeni osnutek, do katerih strokovne službe zavzamejo stališča

Pripravila:
Darja Zabukovec

Roman Kramer
vodja oddelka

Celje, 24.5.2010
Številka:
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