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, 70/08-ZVO-1 in 108/09 ZPNačrtA) zavzema naslednja

STALIŠČA
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob vojašnici«
ki ga je pod številko 551/10 izdelal načrtovalec Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje v
marcu 2010.

UVOD
Splošno:
V območje zemljišč med magistralo na jugu, Mariborsko cesto na vzhodu, Staro Dečkovo cesto
na severu in obstoječo stanovanjsko pozidavo ob Vrunčevi ulici na zahodu, je umeščen
kompleks vojašnice.
V preteklih letih so bila zaradi denacionalizacije in medsebojnih sporazumov izvzeta iz območja
vojašnice nekatera zemljišča v vogalu med Mariborsko cesto in Staro Dečkovo cesto. Le-ta so v
planskih aktih opredeljena kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti,
razen zemljišča s parc. št. 301/2 k.o. Celje, ki je še vedno obravnavano kot območje vojašnice.
Veljavni zazidalni načrt to območje v celoti obravnava kot funkcionalno zemljišče vojašnice
(območja SLO in DS) in ne podaja urbanističnih in arhitektonskih pogojev urejanja znotraj tako
opredeljenega območja.
Zemljišča, ki so v planskih dokumentih izvzeta iz območja vojašnice in so od širšega območja
obravnave veljavnega ZN ločena s cesto, so izjemno zanimiva za razne investitorje zlasti zaradi
lege ob glavni mestni vpadnici in možnosti priključevanja na obstoječe prometno omrežje ter
bližine centra.
Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati
program lastnika zemljišč Kranjske investicijske družbe d.o.o., je le-ta podal pobudo za sprejem
novega prostorskega akta, ki bi omogočil uresničitev njegove namere ob upoštevanju prostorske
danosti in omejitev.
Vsebina projekta:
Usklajeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob vojašnici« podaja
pogoje prostorske umestitve in gradnje poslovno trgovskega objekta in potrebnih
manipulacijskih površin na obravnavanih zemljiščih firme Hofer in stanovanjsko poslovnega
objekta.
Zaradi reprezentativne lege so zasnova in oblikovanje objekta ter zunanja ureditev prilagojeni
pogojem urejanja ob mestni vpadnici v smislu oblikovanja mestne fasade ob Mariborski cesti.
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Mejni tlorisni gabarit trgovskega objekta je 38.80 x 72.10 metra. Objekt je dvoetažen, višina
objekta od tal do najvišje točke je največ 10 metrov. V drugi etaži so predvidena parkirna mesta
za obiskovalce.
Stanovanjsko poslovni objekt tlorisnega gabarita 14.90 x 50.10 je zasnovan kot objekt z odprtim
pritličjem in pet etaž. Pritličje je odprto, namenjeno parkirnim površinam. Poslovne dejavnosti
se umeščajo v prvo etažo objekta, objekt se lahko v celoti nameni stanovanjem. V tem primeru je
v objektu 55 stanovanj, od tega 50 dvoinpol – trisobnih, 5 dvosobnih.
Z umestitvijo objektov je primerno rešen odmik od obstoječega objekta –vojašnice, ki ima status
kulturne dediščine in od obeh cest, Mariborske in Stare Dečkove ter poudarjen ulični vogal.
Projektant rešuje potrebno višino objekta v obulični liniji celjske vpadnice z umestitvijo
parkirnih mest v etaži trgovskega objekta in zaporo parkirne etaže. Sicer tipizirana oblika
trgovskih objektov Hofer je tako presežena z dodano etažo in višinskim in vogalnim poudarkom,
ki je dosežen z poudarjenim vhodnim delom.

POSTOPEK SPREJEMANJA
Sklep o pripravi (program priprave) je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/10 dne 19. 2.
2010.
Predlog za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta »TPC ob vojašnici« je na podlagi naročila investitorja pod številko 551/10 izdelal biro
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje dne 16. 4. 2010 in je
bilo objavljeno v Novem tedniku ter na spletni strani Mestne občine Celje.
Javna razgrnitev osnutka je potekala od 30. aprila do 31. maja 2010, gradivo je bilo javno
razgrnjeno na sedežu MČ Dolgo polje, MČ Gaberje in v prostorih MOC-Oddelku za okolje
in prostor ter komunalo-sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Javna
obravnava je bila 12. maja 2010.
Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile
v času javne razgrnitve podane pripombe, 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, g.
Albert Jarh in ga. Danica Zagoričnik.
1. Pripombe, ki jih je podala Mestna četrt Dolgo polje, v imenu MČ pa tudi g. Dušan Jarh
se nanašajo na neustrezno prometno ureditev območja. Mestna četrt Dolgo polje opozarja na
prometno obremenjenost in neustreznost Stare Dečkove ceste ter posledično tudi njeno
nepretočnost. Le-ta bo z dodatnim prometom, ki ga bo generiral trgovski objekt Hofer še
večja, pričakovati je občasno popolni zastoj prometa pred križiščem Stare Dečkove ceste z
Mariborsko. Poleg tega je Stara Dečkova cesta tudi neprijazna do pešcev, saj ima samo ozek
enostranski pločnik, brez prehodov za pešce, zato posebej ogroža otroke in starše.
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Stališče:
Območje obravnave Občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC ob vojašnici je
omejeno le na zemljišča v lasti investitorja Kranjske investicijske družbe, zato ni znotraj tega
območja mogoče obravnavati prometne problematike, ki zadeva celotno širše območje. Ker se
zavedamo vseh zgoraj navedenih problemov, pa smo pristopili k izdelavi posebnih strokovnih
podlag za širše območje med Dečkovo cesto, Vrunčevo, Staro Dečkovo cesto in Mariborsko
cesto, s katerimi bodo podane ustrezne rešitve prometa na celotnem območju ob upoštevanju
vseh dejavnikov v prostoru. Šele po izdelavi le-teh bo s sprejemom ustreznega prostorskega
akta za celotno širše območje mogoče podati ustrezne pogoje tudi za eventualno
rekonstrukcijo Stare Dečkove ceste ali gradnjo nove napajalne ceste s katero bi bili
odpravljeni vsi našteti problemi.
2. Predlog Mestne četrti Dolgo polje je , da se komunalni prispevek, ki ga je dolžan plačati
investitor novih objektov uporabi v namen rekonstrukcije Stare Dečkove ceste.
Stališče:
Komunalni prispevek je namenski vir za izgradnjo komunalne opreme, ki se po plačilu
investitorja zbere in evidentira na posebnem računu Agencije za javno finančne prihodke RS,
od tod pa se sredstva prenesejo na račun Mestne občine Celje. Namenska sredstva iz tega
računa razporedi občina v proračunu za njej primarne investicije v komunalno infrastrukturo.
O razporeditvi sredstev odloča torej mestni svet občine s sprejetjem proračuna.
3. Pripombe, ki jih je podal g. Albert Jarh se nanašajo na izdelan predlog. Kot navaja, je
ureditev izdelana na predlog investitorja in ne na podlagi strokovnih utemeljitev rabe prostora
za trgovsko dejavnost. Pripombo daje tudi na neprimerno ureditev Stre Dečkove ceste.
Stališče:
Na pripombo o neprimerni cestno prometni ureditvi območja in Stare Dečkove ceste smo že
zavzeli stališče, ki je zapisano zgoraj.
Obravnavani dopolnjeni osnutek OPPN TPC ob vojašnici temelji na opredelitvi prostora po
Celjskem prostorskem planu. Obravnavana zemljišča so opredeljena kot stavbna zemljišča za
oskrbne in storitvene dejavnosti. Torej sta umestitev predvidenega objekta in prostorska
ureditev skladna s Celjskim prostorskim planom.
4. Pripomba, ki jo je podala g. Danica Zagoričnik na predlog prostorske ureditve je, da je
umestitev stanovanjsko poslovnega objekta glede na dolgoročno umestitev vojašnice na tem
območju preuranjena.
Stališče:
Glede na obstoječe stanje-neposredna bližina vojaških objektov in sorazmerno tesno
umestitev objekta ob trgovski objekt, menimo tudi mi, da je v tej fazi umestitev
stanovanjskega objekta strokovno neutemljena. Zato predlagamo, da se v predlogu prostorske
ureditve opredeli območje stanovanjsko poslovnega objekta kot odprte parkirne površine z
drevoredno ureditvijo. Izgradnja stanovanjsko poslovnega objekta se opredeli kot II. faza
izvedbe OPPN, ki je pogojena s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami celotnega
območja vključno z območjem vojašnice. Z le-temi bo mogoče tudi urbanistično načrtovati
celotno območje in pridobiti izhodišča za oblikovanje objektov.
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5. Pripomba ge. V. Kaurin Rebeušek o neurejenosti prometa v času po končanem sejmu.
Stališče:
Pripomba se ne nanaša neposredno na obravnavano prostorsko ureditev, podaja pa celotno
sliko problema znotraj širšega območja obravnave. Ocenjujemo, da bo tudi ta problem
odpravljen s primerno prometno rešitvijo, ki je predmet drugega projekta.

Pripravila:
Majda Golob-Mareš, univ.d.i.a.

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

Številka: 3505-03/2010
Datum: 15. junij 2010

4

