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 za območje LJUBEČNA-VIGRAD,
ki ga je pod številko 58/09 izdelal načrtovalec SGP NOVA d.o.o. v aprilu 2010.

UVOD
Splošno:
Prostorsko urejanje dela naselja Ljubečna kot pomembnejšega lokalnega oskrbnega središča, ki
je locirano na zahodni strani regionalne ceste Arclin-Ljubečna-Proseniško, je pokrito s
prostorskimi ureditvenimi pogoji. V naravi je namembnost obravnavanega prostora raznolika:
predstavlja območje industrijskih objektov nekdanje opekarne Ljubečna, območja poslovnih
objektov in centra soseske s šolo ter manjšega števila ostalin kmečkih gospodarstev, ki so
predmet postopne transformacije. Značaj naselja na drugi strani regionalne ceste je stanovanjski
s pretežno individualnimi stanovanjskimi objekti.
Ureditveno območje je po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 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 območje
proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti, katerih podrobnejše prostorsko urejanje je
opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Ljubečna. Le-ti zemljišča znotraj
območja nekdanje opekarne obravnavajo le kot območje tovarne Industrije keramičnih izdelkov
Ljubečna in dopuščajo le dopolnilno gradnjo in prostorske ureditve v smislu izboljšanja in
zaključitve obstoječe tehnologije za potrebe tovarne, del obravnavanih zemljišč je opredeljen kot
del območja obcestne pozidave z oznako 10a, del pa ima še vedno status kmetijskega zemljišča.
Ker se namembnost območja zaradi zmanjševanja obsega proizvodnje spreminja, je potreba
lastnikov zemljišč severno od že izgrajenega varstveno delovnega centra, med proizvodnimi
objekti na zahodu in regionalno cesto s stanovanjsko gradnjo na vzhodu, oblikovno in smiselno
zaključiti to prostorsko enoto z objekti, ki bi pomenili dopolnitev poslovno proizvodne
dejavnost območja in obstoječega varstveno bivalnega centra.

Vsebina projekta:
Predmet OPPN za območje Ljubečna-VIGRAD so zemljišča s parc. štev. 1395/18 in 1395/20,
1395/7, 1395/16 in 1395/17, 1395/4 in 1398/9, vse k.o. Trnovlje. Navedena zemljišča so v lasti
firme Vigrad d.o.o., Hypo Leasing podjetja za financiranje d.o.o. Ljubljana, Krajnčan Jožice in
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Ivana, Ljubečna ter firme STC Nepremičnine, družbe za upravljanje z nepremičninami d.o.o.
Celje. Za firmo Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana je dal pobudo Aleš Šentjurc, s.p. Šentjur. Velikost
območja je 7170 m2.
Na obravnavanih zemljiščih je predvidena postavitev dveh objektov: objekta z ozn. 1 tlorisne
velikosti 20.00 x 17.00, etažnosti P+1 ali P+1+M in objekta z ozn. 2 tlorisne velikosti 40.00 x
20.00 m, enake etažnosti.
Namembnost objektov je poslovno proizvodna: objekt 1 za potrebe obstoječega varstveno
delovnega centra oziroma kot njegova dopolnitev, objet 2 pa za potrebe delavnice za obdelavo
keramike, v nadstropju in mansardi pa tudi možnost izvedbe stanovanj.
Prostorska ureditev obsega tudi ureditev zunanjih površin za oba objekta.
Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila Prostorskega reda Slovenije (
Ur. list RS št. 122/04).

POSTOPEK SPREJEMANJA
• Sklep o pripravi je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94/09 dne 20. 11. 2009.
• Predlog za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje LJUBEČNA VIGRAD je na podlagi naročila investitorjev pod številko
58/09 izdelal biro SGP Nova d.o.o. Celje.
• Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje dne 4. maja 2010 in
je bilo objavljeno v Novem tedniku ter na spletni strani Mestne občine Celje.
• Javna razgrnitev osnutka je potekala od 19. maja do 21. junija 2010, gradivo je bilo javno
razgrnjeno na sedežu Krajevne skupnosti Ljubečna in v prostorih MOC-Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo-sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Javna
obravnava je bila 9. junija 2010.
• Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta ni bilo
podanih nobenih pripomb in predlogov.

STALIŠČE:
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje ugotovi, da v času javne
razgrnitve ni bilo pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje Ljubečna VIGRAD, ki ga je pod štev. 58/09
izdelal biro SGP NOVA d.o.o. Celje.

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

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

Številka: 3505-03/2010
Datum: 3. avgust 2010
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