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 Vila Otok,
ki ga je pod številko 405/08-1
izdelal načrtovalec Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje v aprilu 2010.

UVOD
Splošno
Predmet obravnave so zemljišča s parc. št. 1807, 1786/1 in 1784 k.o. Medlog, ki predstavljajo
stavbno zemljišče s poslovnim objektom ter dovoz.
Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje-Zazidalni načrt Otok III (UVC št. 28/63 in
5/70) obravnava predmetni objekt etažnosti K+P+1+IP kot stanovanjski. V preteklosti je bil
izgrajen k objektu prizidek in glede na prostornost, spremenjena namembnost objekta v
poslovnega.
Lastnik poslovnega objekta želi spremeniti objekt v stanovanjski, izvesti temeljito prenovo in
preoblikovanje objekta s prizidavami in delno nadzidavo, ki presega maksimalno dovoljeno po
določilih veljavnega ZN (odlok o tolerancah-Ur. list RS št. 69/93), ne pa tudi po določilih
Prostorskega reda, ter tako spremeniti stavbo v večstanovanjsko. Objekt je lociran znotraj
ureditvenega območja, ki je stanovanjsko, v neposredni bližini so tudi vrtec, šola in oskrbni
center.
Vsebina projekta:
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila OTOK je zemljišče s parcelnimi
številkami 1786/1 in 1807 k.o. Medlog v velikosti 1193 m2.
Na zemljišču je zgrajen kot poslovno stanovanjski, sedaj pa že vrsto let poslovni objekt. Lociran
je ob Ljubljanski cesti nasproti hotela Faraon, zaradi denivelacije terena po rekonstrukciji
Ljubljanske dovoz direktno z Ljubljanske ceste ni mogoč, dovoz do njega je iz Škvarčeve ulice
po dovozni cesti, ki je v splošni rabi.
Podrobni načrt podaja pogoje za umestitev oziroma rekonstrukcijo obstoječega objekta kot
večstanovanjskega, pri čemer se ohranja večji del obstoječega objekta, na vzhodni in zahodni
strani pa se prizida. Predmet predvidene gradnje je tudi preoblikovanje obstoječe strehe objekta.
Celoten objekt je v osi vzhod-zahod terasno zasnovan. Objekt se po etažah v višino stopničasto
odmika od obstoječe gradnje na severu. Etažnost novega objekta je K+P+1+delno terasna etaža.
S tako etažnostjo je nižji od obstoječih objektov v okolici.
Vsa stanovanja (največ 8 stanovanj) s svojimi balkoni gravitirajo proti jugu na Ljubljansko cesto
in delno na vzhod in zahod. Namen take zasnove je bil zagotoviti kljub povečanim gabaritom
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objekta optimalno osvetlitev obstoječih objektov na severu in čim manjši vpliv na zasebnost
sosednjih objektov.
Teren ob objektu ostaja na nivoju obstoječe dovozne ceste. Za potrebe stanovanj je na terenu
predvidena izvedba zadostnega števila parkirnih mest, delno tudi pod previsnim delom objekta,
na južni strani pa ob dohodu z Ljubljanske ceste predvidena postavitev ekološkega otoka in
ozelenjene površine. Ob objektu se ohranja zelenje v pasu med objektom in Ljubljansko cesto,
ob severni meji se zasadi nizke grmovnice.
Za zasnovo prostorske ureditve so bile predhodno izdelane strokovne podlage, na podlagi katerih
so bili določeni novi tlorisni in višinski gabariti objekta. Zaradi poplavnosti območja je bila
izdelana Hidrološko hidravlična presoja, ki jo je izdelal Hidrosvet d.o.o. pod št. 5/10, za
ugotovitev vplivov novega objekta na osončenje sosednjih objektov pa je bila izdelana
primerjalna študija osončenja med obstoječim in predvidenim stanjem ( Kova d.o.o., št. proj.
EK-09-249). Pri zasnovi so bila upoštevana tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije ( Ur.
list RS št. 122/2004) glede stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) znotraj
mestne soseske in drugi pogoji, ki izhajajo iz smernic upravljavcev javne gospodarske
infrastrukture.
POSTOPEK SPREJEMANJA
• Sklep o pripravi je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 13/2009 dne 17. 2. 2009.
• Predlog za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Vila Otok je na podlagi naročila investitorja pod številko 405/06-1 izdelal biro
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
• Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje dne 19. 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 Slavko Šlander 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:
Mestna četrt Slavko Šlander, Matej Maligoj, Škvarčeva 18, Marjana in Damjan Lončarevič,
Škvarčeva ul. 7, Hildegarda Kovač, Šercerjeva 4, Franc Ikovic, Ljubljanska cesta 44, Tjaša
Veber Stajnko in Denis Stajnko, oba Škvarčeva 5, Stanovalci Škvarčeva 1, Božidar Prekrat,
Šercerjeva 2 in Hinko Jordan, Šercerjeva 20.
Iz prispelih pripomb in predlogov je razvidno, da vsi nasprotujejo predlagani prostorski ureditvi.
Za svoje negativno stališče do spremembe v prostoru navajajo naslednje razloge:
 dimenzija predvidenega objekta in posledično s tem povezani vplivi na sosednje objekte;
 povečan promet z umestitvijo novih stanovanjskih enot;
 značaj obstoječe dovozne ceste;
 gradnja objekta glede na navezavo na cestno infrastrukturo in z njo povezani vplivi na
okolico;
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zmanjšana vrednost sosednjih nepremičnin zaradi zmanjšane zasebnosti, zmanjšanega
obsega pogleda na okolico, motenja posesti itd. in zaradi tega zahteva odškodnine;
 nasprotovanje sodobnemu oblikovanju objekta glede na tradicionalno arhitekturno
zasnovo obstoječih objektov.
Pripombe na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek podrobnega načrta, ki jih je podal g. Matej
Maligoj se nanašajo še na:
 postopek,
 podatke iz podrobnega načrta in primerjavo s podatki iz elaboratov, ki sta bila predmet
postopka Sprememb in dopolnitev ZN in razgovora investitorja s sosedi,
 primerjalno študijo osončenja.
Pripombe v javni razgrnitvi se zrcalijo tudi iz stališč, ki jih je po zaključeni javni razgrnitvi na
predlagano ureditev zavzela Mestna četrt Slavko Šlander:
 »Člani sveta so bili seznanjeni z pripombami krajanov in podpiramo pripombe in pobude
krajanov na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta Vila Otok za ustrezno rešitev ker želimo, da bi živeli v mirnem sožitju. Najbližji
sosedje se borijo za kompromis. Z povečanjem omenjenega prostorskega načrta bi se
povečal promet po sedaj že preozki prometni cesti k objektu, saj je široka samo 2,8 m in
je uvoz na to dovozno cesto iz Škvarčeve ulice že sedaj skoraj nemogoč. V novem
objektu Vila Otok pa naj bi bilo 8 stanovanj in poslovni prostori, s tem bo promet seveda
zelo povečan.
 Menimo, da zasebni interes ne sme škodovati javnemu interesu, kar krajani so, in s tem
škodovati kakovosti življenjskega prostora, saj bi se s spremenjenim načrtom povečal
hrup, kvaliteta bivanja, zasebnost in motenje posesti, tudi vrednost že obstoječih
sosednjih objektov bi se bistveno zmanjšala.
 Nasprotujemo pa tudi izgraditvi nove dovozne ceste iz Ljubljanske ceste, kar iz
prometnih razlogov ne bi bilo mogoče, saj je v bližini ca. 20 m semaforizirano križiščedesno v Šercerjevo ulico in k II. osnovni šoli Celje, levo pa k hotelu Faraon in k
parkirnemu prostoru za goste hotela in za letno kopališče. Opozarjamo tudi na to, da sta v
času kopalne sezone na bazenu že obe ulici Škvarčeva in Šercerjeva zelo zasedeni z
parkiranimi vozili in je vožnja po ulicah zelo otežkočena. Onemogočeno je srečevanje
vozil.«
Do zgornjih navedb podajamo naslednja stališča:
Podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev na zemljišču s parc. št. 1807, 1786/1 in 1784
k.o. Medlog se je začel s sklepom o pripravi, ki je bil objavljen v UR. listu RS št. 13/2009.
Dopolnjeni osnutek, ki ga pod št. 405/08-1-april 2010 je bil prvič javno razgrnjen, in pripombe,
ki so podane v postopku javne razgrnitve se lahko sklicujejo le na ta dopolnjeni osnutek.
Elaborat je izdelal pooblaščeni načrtovalec, ki tudi jamči s svojo strokovnostjo in licenco za
verodostojnost podatkov, tudi podatkov o površini objekta in faktorju zazidanosti. Z grafičnim
delom načrta so nesporno določene višinske kote objekta-tudi z absolutno (nadmorsko) višino, iz
katerih je razvidno, da je najvišja točka rekonstruiranega objekta (249,26) nižja od obstoječe
višine sosednjih objektov (250,06 Škvarčeva 1, 249,64-Ikovic) in nižja od višine slemena
obstoječega objekta (250,36).
Objekt je torej nižji kot obstoječi, glede na to, da je terasna etaža tudi umaknjena od fasadne
linije navznoter, tudi vizualno predstavlja nižji objekt. S tako zasnovo (umikanjem etaž po višini
navznoter in z povečanjem tlorisnega gabarita le na zahodni in vzhodni strani) ne vpliva bistveno
na sosednje objekte, njihovo zasebnost ali osončenje. Kljub povečanim gabaritom objekta je
razdalja med rekonstruiranim objektom in obstoječim na zahodni strani še vedno enaka ali večja

3

kot je sicer razdalja med drugimi objekti v bližnji okolici (razdalja med objektoma Ljubljanska
44 in Šercerjeva 2 ali Škvarčeva 7, 5 in Škvarčeva 9A, itd.). Glede na oddaljenost novega
objekta od objekta Šercerjeva 4 (razdalja med objektoma v najbližji točki ca. 16m), pa je
pripomba o zastiranju pogleda in motenju zasebnosti znotraj urbanega naselja neupravičena.
Študija osončenosti, ki jo je izdelal pooblaščeni izdelovalec strokovnih ocen o vplivih na okolje,
je izdelana po računalniškem modelu kot primerjalna med obstoječim stanjem in predvidenim.
Pri izdelavi študije so upoštevani podatki o objektih, zajem podatkov je geodetski načrt in IDP
objektov, načrt novega objekta in ogled objektov na terenu. Kot vhodni programski podatek je
upoštevana tudi geografska širina za Celje, koti vpada sonca so skladni z izbranim datumom in
pogojeni z natančnostjo računalniškega orodja programskega paketa Graphisoft ARCHIDCAD
12. Le-ta prikaže realno sliko, ki je podkrepljena s tekstualno strokovno analizo.
Za izdelave tovrstne študije sicer ni predpisa, prav tako ne obstajajo normativi o zahtevani
minimalni osončenosti stanovanj. Iz študije izhaja, da zaradi rekonstrukcije objekta ne bo
povzročena bistveno večja osenčenost sosednjih objektov.
Zavedamo se, da vsaka sprememba obstoječega prostora v smislu nove gradnje, še posebno
kadar so dimenzije le-te večje od obstoječih, pomeni za vse prizadete sosede poseg v njihove
ustaljene razmere. Vendar je tudi prostor podvržen časovni dimenziji, se zato stalno spreminja.
Obravnavano območje je bilo zgrajeno v času od 50-tih do 70-tih let kot območje stanovanjskih
objektov, katerih struktura je od enodružinskih ali dvodružinskih do večstanovanjskih objektov
proti centru soseske. Meje območja drobnejše stavbne strukture ni mogoče strogo zarisati in
določiti. Obravnavani objekt je bil zgrajen v petdesetih letih kot poslovno stanovanjski objekt, v
preteklosti pa spremenjen v poslovni z večjo parkirno površino na zahodni strani objekta. Glede
na funkcionalno zasnovo objekta in odsotnost arhitekturnih kvalitet, ob tem pa sorazmerno
veliko parcelo, je pobuda investitorja, da na tem mestu s prenovo obstoječega objekta umesti
sodobno oblikovan večstanovanjski objekt, skladna z načelom usmerjanja prostorskega razvoja
naselij. Umestitev večstanovanjskega objekta namreč ne spreminja tipologije naselja, pomeni le
razširitev obstoječega območja večstanovanjskih objektov, lociranih ob Škvarčevi ulice, na
katerega meji obravnavana prostorska ureditev.
Ob prenovi objekta ali novogradnji znotraj obstoječe soseske starejših objektov je potrebno
slediti gabaritom obstoječih objektov, v kolikor se ocenjuje, da jih s prenovo naselja zaradi več
pogojev ni mogoče preseči. Ob tem pa je potrebno pri oblikovanju prenove stremeti h
kvalitetnemu in sodobnemu oblikovanju v prostoru. Menimo, da je z oblikovanjem predvidenega
objekta-sodobne urbane vile primerno poudarjen mestni značaj soseske.
Dovoz do obravnavanega objekta in do dvojčka Škvarčeva 5 in 7 je urejen z dovozno cesto v
splošni rabi, ki ni kategorizirana. Iz geodetskega posnetka je razvidno, da je zmanjšan cestni
profil z dvoriščem objekta Škvarčeva 1, cesta pa posega na severu v zemljišče s parc. št. 1785/1.
Širina cestišča je različna, na najožjem delu 2,9m pa do 3,6m. Poslovna namembnost
obravnavanega objekta je v preteklosti že generirala povečan promet, z novo prostorsko
ureditvijo zato ni pričakovati povečanega prometa. Tudi potreba po zadostnem številu parkirišč s
prenovo objekta ne bo povečana, saj je parkirišče že izgrajeno za ca. 20 vozil.
Zaradi lažje manipulacije za večja vozila, kot so odvoz odpadkov in podobno, se sicer predlaga
vzpostavitev cestišča z normalnimi cestnimi karakteristikami.
Dovoza do obravnavanega objekta za stanovalce, kot se predlaga, ni mogoče ponovno
vzpostaviti z Ljubljanske ceste zaradi denivelacije terena in šolske poti. Z Ljubljanske ceste pa je
tako kot za druge objekte ob Ljubljanski cesti predviden odvoz odpadkov in dostop za večja
interventna vozila (gasilci). Zato je pripomba, da objekt ni dostopen za interventna vozila
neupravičena. Ker sicer problem dovoza za interventna vozila obstoja tudi za objekt Škvarčeva 5
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in 7, menimo, da bi moral biti interes vseh, da se obravnavana dovozna cesta razširi, rekonstruira
ter kategorizira. Vendar pa je le-to mogoče izključno v kolikor na to pristanejo tudi vsi lastniki
zemljišč, na katera bi posegla eventualna širitev.
Bojazen, da bo cestišče uničeno z gradnjo predvidenega objekta je sicer upravičena, vendar je
graditelj dolžan po končani gradnji vzpostaviti prvotno stanje. Z odlokom za podrobni načrt je
potrebno podati tudi pogoje za čas gradnje in določiti način, ki bo najmanj moteč za okolico.
Parkirne površine za potrebe stanovanj in poslovnega prostora-pisarne so predvidene v
zadostnem številu znotraj parcele investitorja, zato je pomislek, da bo nova ureditev dodatno
vplivala na neurejeno parkiranje neupravičena.
Zaključek:
Notranji razvoj naselij je opredeljen v slovenskih strateških dokumentih (Strategija prostorskega
razvoja Slovenije 2004) kot primarni urbani razvoj, tudi s prenovo, obnovo, reurbanizacijo,
rekonstrukcijo obstoječih objektov. Strokovne službe Mestne občine Celje podpirajo umestitev
več stanovanjske sodobno oblikovane urbane vile v obravnavani prostor na temelju prenove
obstoječih sosesk, kar je v skladu tudi s smernicami prostorskega razvoja naselij kot so podane z
Zakonom o prostorskem načrtovanju. Pri nadaljnjem načrtovanju-faza predlog se naj upošteva
pripomba iz javne razgrnitve in se v severno-vzhodnem vogalu ne predvidi povečanje gabarita v
liniji obstoječega objekta, ampak se na tem mestu omogoči izvedbo izogibališča pred uvozom
oziroma izvozom na obravnavano parcelo. Poveča se tudi odmik od zahodne parcelne meje na
ca. 8,50 m in zmanjša terasno etažo, hkrati s tem pa zmanjša število stanovanj na sedem (7).
Tako načrtovan objekt z uvozom iz Škvarčeve ulice (dolžina dovozne ceste ca. 40 m ), z
odvozom odpadkov in dostopom za eventualna večja interventna vozila z Ljubljanske ceste, s
svojo funkcijo ne pomeni zmanjšane zasebnosti in kakovosti bivanja za stanovalce v območju,
zlasti ne za motenje posesti, kot navajajo. Najbolj obremenjujoča za okolico bo gradnja, vendar
bi bil problem enak, v kolikor bi šlo le za sicer nujno prenovo objekta v obstoječih gabaritih ali
gabaritih, ki so dopustni po veljavnem ZN. Glede na možnosti, ki jih omogoča nova tehnologija
gradnje in predpisane omilitvene ukrepe v času gradnje, pa je negativne vplive gradnje mogoče
bistveno zmanjšati. Zahteva po finančni odškodnini zaradi gradnje objekta ni predmet
prostorskega akta.
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