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 Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni
dolini po proj. št. 57-2009 Urbanisti d.o.o. v novembru 2010.

UVOD
Splošno:
Ureditveno območje Šmartno v Rožni dolini zajema staro vaško naselje s cerkvijo,
pokopališčem in podružnično šolo, ter novejše strnjeno stanovanjsko naselje. Območje je
dolgoročno opredeljeno kot lokalno oskrbno središče. V sklopu opredeljenih ureditvenih
območij stavbnih zemljišč v veljavnem PA je možna dopolnilna stanovanjska gradnja, izven teh
pa se sicer po planu opredeljena nezazidana stavbna zemljišča varujejo za usmerjeno gradnjo in
so opredeljena kot kmetijska.
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) so zemljišča znotraj predmetnega ureditvenega območja
obravnavana kot stavbna, katerih prostorsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi
pogoji za območje Šmartno v Rožni dolini, delno pa kot stavbna zemljišča pod pogojem
sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje.

Vsebina projekta:
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni
dolini so zemljišča s parc. št. 143/5 k.o. Šmartno, v velikosti 1235 m2 in s parc. št. 139/4 in
138/3 k.o. Šmartno v velikosti ca. 1600 m2, ki predstavljajo dve novi ureditveni območji z ozn.
11b in 12b za umestitev novih stanovanjskih objektov.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave izhaja iz morfološke analize naselja, upošteva
značilnosti ruralnega prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za
gradnjo (gradbenih parcel) ne presega faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije:
F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev PUP je upoštevan razvoj celotnega območja in ne le
navedenih parcel in so upoštevana tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije ( Ur. list
RS št. 122/04).
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Sklep o pripravi je bil objavljen v Uradnih listih RS št. 94/09 dne 20. 11. 2009 in št. 27/10
dne 2. 4. 2010.
Predlog za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je na podlagi naročila investitorjev
pod številko 57-2009 izdelal biro Urbanisti d.o.o..
Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje dne 8. oktobra 2010
in je bilo objavljeno v Novem tedniku ter na spletni strani Mestne občine Celje.
Javna razgrnitev osnutka je potekala od 25. oktobra do 25. novembra 2010, gradivo je bilo
javno razgrnjeno na sedežu Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini in v prostorih MOCOddelku 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 Sprememb in dopolnitev PUP 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 Sprememb in
dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini po
projektu št. 57-2009 načrtovalca Urbanisti d.o.o..

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

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

Številka: 3505-15/2009
Datum: 27. december 2010
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