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
Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Glazija –telovadnica I. OŠ po proj. št. 572009 Urbanisti d.o.o. v novembru 2010.

Splošno:
Zazidalni načrt Glazija (Ur. list SRS št.31-1481/84,Ur. list SRS št.27-1412/90,Ur. list RS št.23901/91, Ur. list RS št.23-902/91, Ur. list RS št.69-2542/93, Ur. list RS št.49/95, Ur. list RS
št.45/96, Ur. list RS št.78/2001,Ur. list RS št.54/2002, Ur. list RS št.110/2002, Ur.list RS št.
113/04, Ur. list RS št.91/2005, Ur. list RS št.112/2006) na območju ob I. osnovni šoli v Celju,
med Vrunčevo, Kocbekovo in Oblakovo ulico ter savinjsko progo na severu, predvideva manjši
rezervat za gradnjo športnega objekta med objektom I. osnovne šole in objektom obšolskih
dejavnosti.
Mestna občina Celje ugotavlja, da nemoteno delovanje in razvojne potrebe šolskih dejavnosti,
narekujejo gradnjo nove telovadnice. Potrebna velikost in funkcionalnost objekta presegata
gabarite predvidene zasnove v obstoječem prostorskem dokumentu, zato je potrebno spremeniti
in dopolniti izvedbeni prostorski akt. Poleg umestitve objekta, sprememba in dopolnitev PA
vključuje tudi ureditve dostopov, dovozov, parkirne površine, ureditev parkovnih površin ter
ostalih zelenih in zunanjih površin ter prikaz in pogoje izgradnje potrebne komunalne,
energetske in prometne infrastrukture.

Vsebina projekta:
Predmet sprememb in dopolnitev PA za navedeno območje je prostorska ureditev, ki bo ob
upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala
izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov
in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Območje sprememb in dopolnitve PA je zemljišče s parcelnimi številkami 371/1, 369/1, 371/4,
369/5, 369/7, 369/6, 369/3, 369/1, 370/2, 370/1, 374, 375, 376, 377, 379, 373, 371/3,371/2,
369/8, 369/2, 369/4, vse k.o. Celje Območje obravnave je bilo mogoče dopolniti s sosednjimi
parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
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Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta je bil objavljen v Uradnem listu
RS št. 22/08 dne 4.3.2008.
Predlog za javno razgrnitev dopolnjenega je na podlagi naročila MOC pod številko 40-2008
izdelal biro Urbanisti d.o.o..
Javna razgrnitev osnutka je potekala od 25. oktobra do 25. novembra 2010, gradivo je bilo
javno razgrnjeno na sedežu MČ Dolgo Polje, Brodarjeva 4 in v prostorih MOC-Oddelku za
okolje in prostor ter komunalo-sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Javna
obravnava je bila 10. novembra 2010.
Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek je bila v fazi javne razgrnitve podana le ena
pripomba in sicer, da se telovadnica načrtuje tako, da je mogoča umestitev plezalne stene
tekmovalnih dimenzij, kar pa javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek ne izključuje in strokovna
služba zato pripombo sprejema.
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