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I. Tekstualni del: 
 
1. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE 
 
Izhodišča predstavljajo strokovno podlago k pripravi občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (krajše OPPN), s katerimi se opredeli in utemelji namen in potreba po OPPN, ključne 
vsebinske predloge in nameravane rešitve ter potrebne investicije v komunalno in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo. 

Investitor, lastnik zemljišč in pobudnik namerava na obravnavanih parcelah št. 1393, del 
2292 in 1340 k.o. 660 – Studenci, na zemljišču velikem 4755 m²,  izvesti ureditve povezane z 
izgradnjo nove večstanovanjske stavbe v kombinaciji s poslovnimi, gostinskimi, trgovskimi, 
storitvenimi prostori, podzemne garaže in ostalih objektov za potrebe delovanja ožjega 
območja. 

Območje gradnje se nahaja na desnem bregu reke Drave in je del mestne četrti Studenci. 
Območje leži ob Ruški cesti in vzhodno od Vokačeve ulice, južno od pešpoti ob reki Dravi ter 
zahodno od Studenške peš brvi, ki povezuje desni breg z levim. 

Na območju predvidenem za gradnjo stavbe so obstoječi objekti, ki so v slabem, dotrajanem 
stanju, območje je degradirano in delno zapuščeno.  

Obstoječi objekti so predvideni za rušitev. 

Predvidene ureditve, ki se načrtujejo z izhodišči so: 
- izgradnja večstanovanjske stavbe v kombinaciji s poslovnimi, gostinskimi, trgovskimi 
in storitvenimi prostori, 
- izgradnja podzemne garaže in povezava pod Ruško cesto z nabrežjem reke Drave, 
- izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe ožjega območja, 
- ureditev zunanjih površin in peš povezave med Ruško cesto in nivojem reke Drave, s 
potjo Ob izvirkih, 
- izgradnja potrebne prometne, energetske, komunalne in komunikacijske 
infrastrukture. 

Za novo ureditev je potrebno izdelati nov OPPN na zgoraj omenjenem območju. 
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2. IZVLEČEK IZ PROSTORSKIH AKTOV OBČINE  

 

2.1 Prostorske sestavine planskih aktov občine 
 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o 
družbenem planu Mestna Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 
3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor 
(MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 
19/4, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 17/10 in Ur.l. RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 
111/08, MUV št.26/12-sklep).  
Osnovna namenska raba predstavlja stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja. 
 

 
Slika 1: Prikaz osnovne namenske rabe z mejo izhodišč v rdeči barvi 
vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor 

 

Območje je del PPE St1-SD, kjer je podrobna namenska raba območja opredeljena kot površine 
za stanovanja. 
 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor
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Površine za stanovanja so pretežno namenjene bivanju, trgovski dejavnosti na drobno za 
dnevno oskrbo, storitvenim dejavnostim ter dejavnostim družbene infrastrukture, ki služijo 
lokalnim prebivalcem. 
Na površinah so možne tudi naslednje dopolnilne dejavnosti: - poslovne dejavnosti; 
-   gostinske dejavnosti brez nastanitve ali z nastanitvijo (samo penzion, gostišče in 
prenočišče); 
-   dejavnost dijaških in študentskih domov, internatov ter dejavnost domov za starejše in 
drugih socialnih skupin. 
 
Urbanistična zasnova  
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi 
urbanistične zasnove mesta Maribor, objavljen v MUV številka 2/2001:  
skladno z urbanistično zasnovo mesta Maribor se obravnavano območje nahaja v prostorsko 
planski enoti St1 - SD. 
 
Koncept prostorskega razvoja:  
- znotraj meje ureditvenega območja mesta je treba v čim večji meri izgrajevati mestne 
površine, za kar je zagotovljenih dovolj površin,  
- ohraniti je treba čim večji delež naravnih sestavin prostora, kot načini razvoja pa se naj 
uporabljajo prenova, zgostitev, prestrukturiranje, sanacija in dograjevanje ekstenzivno 
izrabljenih ter degradiranih površin. 
 
Usmerjanje prostorskega razvoja:  
- ekstenzivno pozidana območja naj se prestrukturirajo in prenavljajo, 
- širitev mesta naj se izvaja na prostih površinah kot zapolnjevanje neizkoriščenega prostora 
mesta in zaokroževanje mestnega roba, 
- v razvrednotenih mestnih predelih je treba s prestrukturiranjem vzpostaviti urbano kvaliteto. 
 
Usmeritve za namensko rabo prostora: 
- glede na urbanistično zasnovo mesta Maribor spada območje v prostorsko plansko enoto 
St1 – SD – površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti, 
- za območje je predviden faktor izrabe območja med 0,5 – 0,7. Faktor izrabe območja 
prostorsko planske enote je razmerje med vsoto bruto etažnih površin nad terenom in 
površino območja prostorsko planske enote. 
 

 
Slika 2: UZMM, Karta 8, Zasnova namenske rabe prostora 
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3. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE 
 
3.1 Opis območja urejanja 
 
3.1.1 Širše območje 
 
Obravnavano območje obdelave se nahaja v mestu Maribor, zahodno od starega mestnega 
središča, na desnem bregu reke Drave in je del mestne četrti Studenci. Nahaja se na 
območju med reko Dravo, ob Ruški cesti, vzhodno od Vokačeve ulice, kjer so obstoječe 
stanovanjske stavbe na zahodu ter  pozidavo ob Valvasorjevi ulici na jugu. V ožjem pogledu 
meji na severu pešpot Ob izvirkih ob reki Dravi, na vzhodu na zelene površine in na 
obstoječe stanovanjske stavbe ter nepozidane površine, na jugu na dvorišče stanovanjskih 
stavb ob Valvazorjevi ulici, na zahodu pa na Vokačevo ulico in del zazelenitve ob Dravi. 
 
Zemljišče je delno pozidano z obstoječimi, zapuščenimi enoetažnimi objekti. Območje se 
nahaja v neposredni bližini reke Drave, na katero meji na severu in starega mestnega jedra, 
do katerega je možna peš povezava preko brvi v severovzhodnem delu, izven 
obravnavanega območja.  
 

 
Slika 3: Širše območje na DOF, vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor 

 
Slika 4: Širše območje, pogled proti mestnemu jedru in na reko Dravo, vir:  Cupola d.o.o.

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor
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3.1.2 Ožje območje 
 
Območje se nahaja ob Ruški cesti in vzhodno od Vokačeve ulice.  
Obstoječi objekti, ki se nahajajo na predmetnem zemljišču so predvideni za rušitev. 
Območje je določeno z ureditveno mejo, ki obsega parcele številka 1393, del 2292 in 1340 
k.o. 660 Studenci. 
Velikost zemljišča je 4755  m². 

 

 
Slika 5: Ožje območje na DOF, vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor 

 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor
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3.2 Prikaz dejanske rabe območja 
 
3.2.1 Dejanska raba zemljišč  
 
DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ  
V ureditvenem območju se glede na dejansko rabo prostora nahaja delno pozidano 
zemljišče. 
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Slika 6, 7, 8, 9, 10: Obstoječe stanje, vir: Cupola  d.o.o. 
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3.2.2 Načrtovana raba 

 

Predvidena je izgradnjo nove večstanovanjske stavbe v kombinaciji s poslovnimi, 
gostinskimi, trgovskimi in storitveni prostori in načrtovana ureditev ne spreminja podrobne 
namenske rabe prostora. 
 
3.3 Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi 
 
3.3.1 Območja varstva vodnih virov in območje erozije 
 

Območje se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rus, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. I. RS, st. 24/07, 32/11, 22/13 in 
79/15) nahaja v ožjem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode,  z oznako  WO III, zato je 
treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa. 
 

 
Slika 11: Vodovarstveno območje in lokacija parcel načrtovanih ureditev v rdeči barvi 
vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor 

 
 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor
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3.3.2 Ohranjanje narave 
 
Obravnavano območje se nahaja izven varovanih območij. 
Severno do območja se nahaja reka Drava in območje Natura 2000 - Drava. 
 

 

 
Slika 12: Izsek iz karte ekološko pomembna območja, predmet izhodišč je v rdeči barvi  
vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor 

 
 
 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor
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3.3.3 Varstvo kulturne dediščine 
 
Obravnavano območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne 
dediščine.  
 
3.4 Gospodarska javna infrastruktura 
 
Obravnavano območje se nahaja znotraj goste pozidave z vso obstoječo komunalno, 
prometno in energetsko infrastrukturo. Obstoječi vodi omogočajo priključitev z manjšimi 
prilagoditvami. 
 

 
Slika 13: Območje z obstoječi komunalnimi vodi, vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor
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4. OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZI OBMOČJA S PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE 
NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

 

4.1 Opis območja  
 
Obravnavano območje obdelave se nahaja v mestu Maribor, zahodno od starega mestnega 
središča, na desnem bregu reke Drave in je del mestne četrti Studenci. Nahaja se na 
območju med reko Dravo, ob Ruški cesti, vzhodno od Vokačeve ulice, kjer so obstoječe 
stanovanjske stavbe na zahodu ter  pozidavo ob Valvasorjevi ulici na jugu. V ožjem pogledu 
meji na severu pešpot Ob izvirkih ob reki Dravi, na vzhodu na zelene površine in na 
obstoječe stanovanjske stavbe ter nepozidane površine, na jugu na dvorišče stanovanjskih 
stavb ob Valvazorjevi ulici, na zahodu pa na Vokačevo ulico in del zazelenitve ob Dravi. 
 
Zemljišče je delno pozidano z obstoječimi, zapuščenimi enoetažnimi objekti. Območje se 
nahaja v neposredni bližini reke Drave, na katero meji na severu in starega mestnega jedra, 
do katerega je možna peš povezava preko brvi v severovzhodnem delu, izven 
obravnavanega območja.  
 
Območje se nahaja ob Ruški cesti in vzhodno od Vokačeve ulice. Dostopnost in dovozi so 
možni s teh obstoječih ulic. 
Območje je določeno z ureditveno mejo, ki obsega parcele številka 1393, del 2292 in 1340 
k.o. 660 Studenci. 
Velikost zemljišča je 4755  m². 
 
4.2 Umestitev predvidene ureditve v prostor 
 
Načrtovana ureditev, postavitev večstanovanjske stavbe se umešča ob obstoječo Ruško 
cesto. Glavna prometna dostopnost na območje se bo preko Ruške ceste in Vokačeve ulice 
vršila na zahodni strani parcele, kjer je preko Vokačeve ulice načrtovan dovoz do uvozne 
klančine v kletno etažo, garažo, na jugozahodni strani območja. 
Nova večstanovanjska stavba je umeščena v severni del parcele, zemljišča. Potrebna 
parkirna mesta so načrtovana v kletni etaži, garaži ter nekaj na prostem oziroma na nivoju 
pritličja. Na preostalem delu zemljišča so načrtovane zelene in tlakovane površine. Parterna 
ureditev stanovanjske stavbe se navezuje preko Ruške ceste proti reki Dravi, kjer se načrtuje 
peš povezava z obstoječo peš in kolesarsko potjo Ob izvirkih ob reki Dravi ter v nadaljevanju 
preko peš brvi tudi z starim mestnim jedrom.  
 
4.3 Opis načrtovanih prostorskih ureditev in zazidalna zasnova 
 
Načrtovane ureditve 
Načrtovane ureditve na območju so: 

- izgradnja večstanovanjske stavbe v kombinaciji s poslovnimi, gostinskimi, trgovskimi 
in storitvenimi prostori, 
- izgradnja podzemne garaže in povezava pod Ruško cesto z nabrežjem reke Drave, 
- izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe ožjega območja, 
- ureditev zunanjih površin in peš povezave med Ruško cesto in nivojem reke Drave, s 
potjo Ob izvirkih, 
- izgradnja potrebne prometne, energetske, komunalne in komunikacijske 
infrastrukture. 
 
Zazidalna zasnova in zunanja ureditev 
Predvidena je izgradnja večstanovanjske stavbe v kombinaciji s poslovnim pritličjem in 
nadstropjem. V pretežni meri so v stavbi načrtovana stanovanja. Stavba se umešča v severni 
del parcele 1393, južno od Ruške ceste. 
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Načrtovana stavba ima podolgovat, pravokoten tloris pritličja in prve etaže, v preostalih 
etažah pa se v kvadratni obliki tlorisa poviša do 11 etaže.  
Predvidena maksimalna etažnost objekta je 2,5K+P+11 (4 kleti, pritličje in 11 nadstropij). 
V objektu je možna ureditev poslovnih, gostinskih, trgovskih in storitvenih dejavnosti v 
pritličju in nadstropju, v preostalih etažah pa se načrtuje ureditev stanovanj. 
Predvidena je izvedba ravne strehe. Možna je izvedba zelene pohodne strehe. 
Vhodi v stavbo so načrtovani v severovzhodnem in zahodnem delu. 
 
V večstanovanjski stavbi so načrtovana različno velika stanovanja. Načrtovanih je približno 
18 stanovanj. 
V pritličju in 1. nadstropju se načrtuje poslovno storitveni program, kjer so načrtovani 
gostinski prostori, manjši trgovski prostor, prostori namenjeni zdravstveni dejavnosti, prostori 
namenjeni športu ter poslovni pisarniški prostori. 
 
Pod Ruško cesto, med kletno etažo stanovanjskega bloka in programom na bregu, se 
predvidi povezovalni hodnik z razširitvijo za parkiranje koles, morebitna višinska premostitev 
se izvede z nakloni/rampami. Primaren namen povezovalnega hodnika je neposredna 
povezava za stanovalce bloka z programom ter razgledno teraso na bregu in neposredna 
povezava do kolesarskih in sprehajalnih poti ob Dravi.  
Programska zasnova, v večini vkopanega objekta, na bregu je v pretežni meri namenjena 
storitvenim dejavnostim, turizmu, gostinstvu in rekreaciji. V območju objekta na nabrežju se 
predvidijo prostori za storitveno, gostinsko in turistično dejavnost z vsemi potrebnimi 
spremljevalnimi prostori; pisarne, sanitarije, skladišče, stroji prostor, ipd. ter poljavne zunanje 
površine, odprte terase katerih površine se uporabljajo v sklopu predvidenih dejavnosti. 
Oblika objekta na bregu se prilagaja njegovemu naklonu ter sledi oblikovanju, ki čim manj 
izstopa ter se v največji možni meri spaja z naravnimi danostmi brežine. Pretežni del objekta 
bo vkopan, predvidijo se zeleni zastori, zasaditve ter ozelenjene strešne površine. 
Arhitekturna oblika izpostavljene stranice objekta se oblikuje karseda prosojno ter lahkotno.  
 
Zunanje dvigalo za premostitev višinske razlike med nivojem Ruške ceste, programom na 
brežini ter nivojem sprehajalnih poti ob Dravi se predvidi kot poljavna komunikacija za 
potrebe pešcev, kolesarjev in gibalno oviranih oseb. Dvigalo se oblikuje kot vizualno ločen 
element, zastekljen stolpič. Do objektov na bregu se predvidi javna kolesarska ter 
sprehajalna pot z periodično urejenimi površinami z urbano opremo, površine uredijo kot 
tematske točke v okviru rekreacije, z zunanjimi fitnes napravami ali drugega tematskega 
sklopa, kot na primer v sklopu zgodovinskih posebnostih območja Studencev. 
 
Prometna dostopnost in parkiranje  
Potrebna parkirana mesta za večstanovanjsko stavbo in poslovni program v manjši meri, se 
načrtujejo na parceli in v kletni etaži, garaži, ki je načrtovana po celotni, podolgovati, nekoliko 
zalomljeni površini parcele, z uvozno/izvozno klančino v jugozahodnem delu območja z 
Vokačeve ulice. Kletne etaže z garažo se nahajajo v 2,5 nadstropjih, z zasnovo zamaknjenih 
poletaž. V kletnih etažah so predvidene tudi shrambe za stanovalce in tehnični prostori. 
Za stanovanja se načrtujejo parkirni prostori v kletni garaži, za poslovni program pa delno na 
parceli na nivoju pritličja, delno pa v 1. kletni etaži garaže. 
Uvozno/izvozna klančina do kletne etaže garaže, se nahaja v jugozahodnem delu območja, z 
Vokačeve ulice. 
Grafični del izhodišč prikazuje pozicijo uvozne rampe v garažo, ki ni zavezujoča. Uvozna 
rampa se lahko umesti tudi drugje, če se pri nadaljnjem projektiranju izkaže za bolj 
utemeljeno in racionalno. 
Zagotoviti je potrebno zadostno število parkirnih mest glede na število stanovanj in poslovnih 
dejavnosti, ki se bodo natančneje opredelila v projektni dokumentaciji. Okvirna parkirna 
mesta so sedaj določena na podlagi idejne zasnove stavbe.  
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Potrebno število parkirnih mest se določi skladno s tabelo v odvisnosti od vrste in obsega 
dejavnosti (Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta 
Maribor (MUV št.1/2014), kjer velja izračun potrebnih parkirnih mest za večstanovanjske 
stavbe: 
• za vsako stanovanje: min. 1,5 PM/stan. 
• število parkirnih mest na terenu za obiskovalce: min. 10 %  
 
Izračun potrebnih parkirnih mest za javni program: 
• poslovni prostori:  1 PM / 30 m2 neto tlorisne površine, 
• gostilne in restavracije: 1 PM/ 4 sedežev + 1 PM na 2,5 zaposlenih, 
• Najmanj 5% parkirnih mest mora biti načrtovanih za vozila funkcionalno oviranih 
oseb. 
V kletnih etažah je skupaj predvidenih 72 parkirnih mest. 
Za 18 stanovanj je potrebnih minimalno 27 PM po normativu 1,5 PM/stanovanje.  
Iz izračuna sledi, da je v kletni etaži na voljo še 45 PM za potrebe poslovnih dejavnosti. 
Skupaj je tako zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. 
Dostopi za pešce in kolesarje na območje so predvideni z Ruške in Vokačeve ulice. Za 
stanovalce so vhodi načrtovani v severovzhodnem delu območja stavbe, za poslovne 
dejavnosti pa je dostop načrtovan na zahodni strani stavbe.  
 
Osnovni urbanistični kazalci 
1. območje urejanja     4755  m² 
2. zazidane površine     1 069,4m² 
3. zelene površine     1870 m² 
4. proste površine v območju    3686 m² 
5. bruto tlorisne površine    5686,9 m² 
6. FZ – faktor zazidanosti območja OPPN  0,22 
7. FIZ – faktor izrabe območja   1,19 
 
Izračun faktorja izrabe območja PPE St1-SD 
Skladno z urbanistično zasnovo mesta Maribor je za območje prostorsko planske enota St1 
predviden faktor izrabe 0,5 – 0,7 (prikaz na sliki 2). 
 
Velikost območja PPE St1-SD: 333 264 m2 
 
Izračun obstoječega stanja: 
- bruto tlorisne površine obstoječih objektov v območju    134 736m2 
- izračun faktorja izrabe:      134 736m2 / 333 264 m2 = 0,40 
 
Izračun obstoječe in predvideno: 
- bruto tlorisne površine obstoječih objektov v območju in predvidenih objektov v zazidalni 
zasnovi, ureditveni situaciji        140 423 m2 
- izračun faktorja izrabe:      140 423m2 / 333 264 m2 = 0,42 
 
Iz izračuna faktorja izrabe območja izhaja, da obstoječa izraba in tudi skupna izraba s 
predvideno pozidavo ne dosegata niti minimalnega priporočenega faktorja izrabe iz 
urbanistične zasnove mesta (FIZ priporočen 0,5 – 0,7) za prostorsko plansko enoto St 1-SD.  
Faktor izrabe območja se bo s predvideno pozidavo povečal za 0,02. 
 
Zasnova projektnih rešitev komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske 
infrastrukture  
Celotno omrežje je možno navezati na obstoječe infrastrukturno omrežje v sosednjih ulicah z 
izgradnjo ustreznih navezav oziroma v skladu s pogoji posameznih upravljavcev.  
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Slika 14:  Ureditvena situacija na DOF z legendo, vir: Urbis d.o.o. 
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Slika 15: Prikaz 3D predstavitve iz idejne zasnove (Cupola d.o.o., julij 2021) 
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Slika 16,17: Prikaz ureditve in 3D predstavitve iz idejne zasnove (Cupola d.o.o., julij 2021) 
 
 



OPPN za del območja St 1-SD ob Ruški cesti v MOM – IZHODIŠČA          

 

Št. projekta: 2021/OPPN-061  20 
 

 

II. KARTOGRAFSKI DEL: 
 

II. Kartografski del 
 
1. Prikaz namenske rabe prostora 
1.1 Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela prostorskega plana  M - 1 : 1000 
 
2. Prikaz ureditvenega območja z načrtom parcel 
2.1 Območje strokovnih podlag  z obstoječim parcelnim stanjem   M - 1 : 500 
 
3. Prikaz ureditvenega območja in načrtovanih ureditev v širšem prostoru  
3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev   M - 1 : 2500 
 
4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in povezav 
prostorskih ureditev s sosednjimi območji  
4.1 Ureditvena situacija        M - 1 : 500 
 



Prikaz namenske rabe prostora
IZSEK IZ GRAFIČNIH PRILOG KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKEGA PLANA

PROJEKT:

URBIS,
Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor

ŠT. LISTA:

MERILO:

NOSILEC NALOGE:

ŠT. PROJEKTA:

NASLOV LISTA:

1 : 1000

1.1

SODELAVKA:

DATUM PROJEKTA:

Natalija BABIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 1502

AVGUST 2021

s
LEGENDA:

NAROČNIK IN INVESTITOR:

2021/OPPN-061

Alenka HLUPIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 0763

MEJA OBMOČJA OPPN

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA ST - 1
(RUŠKI DVORI)  V MESTNI OBČINI MARIBOR

CUPOLA d.o.o., Ljubljana, Zoisova ulica 32, 1230 Domžale

FAZA: IZHODIŠČA



1388

1388

1388

1387

1388

1394

1394

1394

parcele

2292
1384

1384

1385

1384

1342

1399/2

1399/2

1399/2

1399/2

1390/2

1391

1392

1390/1

1390/1

1390/1

1388
1388

1400/8

1398/11398/1

1398/1

1398/1

1398/1

1399/1

1399/1

1393

1393

13931393

1393

1398/2

1398/2

1340

1340

1340

1341

1398/2

1398/2

RUŠKA CESTA
VO

KA
ČE

VA
 U

LI
CA

Prikaz ureditvenega območja z načrtom parcel
OBMOČJE  Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM

PROJEKT:

URBIS,
Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor

ŠT. LISTA:

MERILO:

NOSILEC NALOGE:

ŠT. PROJEKTA:

NASLOV LISTA:

1 : 500

2.1

SODELAVKA:

DATUM PROJEKTA:

s
LEGENDA:

NAROČNIK IN INVESTITOR:

MEJA OBMOČJA OPPN

OBSTOJEČI OBJEKTI

FAZA:

Natalija BABIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 1502

AVGUST 2021

2021/OPPN-061

Alenka HLUPIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 0763

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA ST - 1
(RUŠKI DVORI)  V MESTNI OBČINI MARIBOR

CUPOLA d.o.o., Ljubljana, Zoisova ulica 32, 1230 Domžale

IZHODIŠČA



VO
KA

ČE
VA

 U
LI

CA

VALVAZORJEVA ULICA
Č

R
TO

M
IR

O
VA

 U
LI

C
A

RUŠKA CESTA

ST
U

D
EN

ŠK
A 

BR
V

OB IZVIRKIH

K+P+1
K+P+11

7 
PM

6 
PM

OB IZVIRKIH

K+P+1
K+P+11

7 
PM

6 
PM

Prikaz ureditvenega območja  in načrtovanih ureditev v širšem prostoru
PREGLEDNA SITUACIJA ŠIRŠEGA OBMOČJA NAČRTOVANIH UREDITEV

PROJEKT:

URBIS,
Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor

ŠT. LISTA:

MERILO:

NOSILEC NALOGE:

ŠT. PROJEKTA:

NASLOV LISTA:

1 : 2500

3.1

SODELAVKA:

DATUM PROJEKTA:

s
LEGENDA:

NAROČNIK IN INVESTITOR:

MEJA OBMOČJA OPPN

PREDVIDENA UREDITEV

FAZA:

Natalija BABIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 1502

AVGUST 2021

2021/OPPN-061

Alenka HLUPIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 0763

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA ST - 1
(RUŠKI DVORI)  V MESTNI OBČINI MARIBOR

CUPOLA d.o.o., Ljubljana, Zoisova ulica 32, 1230 Domžale

IZHODIŠČA



parcele

1386/2

1387
1387

1397

1396

1395

1395

1396

1383

1388

1388

1388

1387

1386/2

1386/2

1387

1388
1388

1388

1406/2
1406/2

1406/1

1406/1

1406/2

1406/1

1397

1400/11

1400/6

1400/7

1397

1397

1397
1396

1396

1396

1394

1394

1394

1395

1396

1386/1

parcele

parcele

2292

1382

1382

1384

1384

1385

1384

1382

1382

1382

1382

1382

1342

1399/2

1399/2

1399/2

1399/2

1390/2

1391

1392

1390/1

1390/1

1390/1

1388
1388

1400/8

1398/11398/1

1398/1

1398/1

1398/1

1399/1

1399/1

1400/10

1400/5

1400/4

1400/3

1393

1393

13931393

1393

1337

1338/1

1338/2

1339

1398/2

1398/2

1340

1340

1340

1341

1398/2

1398/2

1371/3 RUŠKA CESTA

VO
KA

ČE
VA

 U
LI

CA

K+P+1
K+P+11

7 
PM

6 
PM

VALVAZORJEA ULICA

Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in povezav
prostorskih ureditev s sosednjimi območji
UREDITVENA SITUACIJA S SHEMATSKIM PREREZOM

PROJEKT:

URBIS,
Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor

ŠT. LISTA:

MERILO:

NOSILEC NALOGE:

ŠT. PROJEKTA:

NASLOV LISTA:

1 : 500

4.1

SODELAVKA:

DATUM PROJEKTA:

s
LEGENDA:

NAROČNIK IN INVESTITOR:

MEJA OBMOČJA OPPN

PREDVIDENO
STAVBA

OBSTOJEČA CESTA

PARKIRNE POVRŠINE
ZELENE POVRŠINE
ETAŽNOST STAVB
SMER DOVOZA DO GARAŽE, KLETNIH ETAŽ

PLOČNIK, PEŠ POVRŠINE, TLAKOVANE POVRŠINE
DREVESA, GRMIČEVJE

K+P+11

FAZA:

SMER VHODA V STAVBO

Natalija BABIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 1502

AVGUST 2021

2021/OPPN-061

Alenka HLUPIČ, univ. dipl. inž. arh. PA PPN ZAPS 0763

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA ST - 1
(RUŠKI DVORI)  V MESTNI OBČINI MARIBOR

CUPOLA d.o.o., Ljubljana, Zoisova ulica 32, 1230 Domžale

IZHODIŠČA

STAVBA NA NABREŽJU


	LIST_1_1_IZSEK_PLAN_izhodisca.pdf
	Sheets and Views
	LIST_1_4_UREDIT_SIT


	LIST_2_1_OBSTOJECE_STANJE_MEJA_OPPN_izhodisca_.pdf
	Sheets and Views
	LIST_1_4_UREDIT_SIT


	LIST_3_1_PREGLEDNA_SIT_DOF_izhodisca.pdf
	Sheets and Views
	LIST_1_4_UREDIT_SIT


	LIST_4_1_UREDITVENA_SIT_izhodisca.pdf
	Sheets and Views
	LIST_1_4_UREDIT_SIT





