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Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za urejanje prostora, na 
podlagi 118. člena Zakona o urejanju prostora objavlja 
 
 

IZHODIŠČA 

ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA PPE, PO3-S, PO4-KE IN PO5-S - 

OBMOČJE MED ČUFARJEVO, ŠOLSKO TER OSOJNIKOVO ULICO IN 

POKOPALIŠČEM NA POBREŽJU - V MESTNI OBČINI MARIBOR 

 

Javno se objavijo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega  

 prostorskega načrta za del območja PPE, PO3-S, PO4-KE IN PO5-S - območje med Čufarjevo,  

Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju - v mestni občini Maribor, v 

 nadaljevanju SD OPPN, ki jih je izdelal TIURB d.o.o, pod številko projekta 24/2021, datum februar 

 2022. 

Izhodišča predstavljajo strokovno podlago k pripravi sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (krajše SD OPPN), s katerimi se opredeli in utemelji namen in 
potreba po SD OPPN. 
Veljavni prostorski izvedbeni akt 
Veljavni prostorski izvedbeni akt je občinski podrobni prostorski načrt za PPE, Po3-S, Po4-KE in 
Po5-S - območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju - v Mestni 
občini Mariboru (MUV 15/08, 31/08 (popr.) 7/12 – obv. razlaga, 25/18).   
 
Območje in razlogi za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrt (v 
nadaljevanju SD OPPN) se nahaja na Pobrežju, v neposredni bližini križišča Osojnikove in Čufarjeve 
ceste v Mariboru. Velikost območja sprememb in dopolnitev OPPN je 4.150,00 m2 in zajema 
zemljišča s parcelnimi št. 1021, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 2990/2, 
3165/8, 3165/9, 3165/13, vse k.o. 681 – Pobrežje 

 Prostorska ureditev, ki je določena z veljavnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom, na 
predmetnem območju ne omogoča izvedbo investicijske namere, zaradi novih, prej nepoznanih 
okoliščin in razvojnih potreb.  
Želja investitorja je povečanje gostinskih in nastanitvenih enot ter ustvariti na predmetnem območju 
zaključeno ter funkcionalno povezano celoto s parkovno ureditvijo.  
 
 Predmet sprememb in dopolnitev OPPN 
Osnovni namen SD je omogočiti umestitev sklopa posameznih sodobnih objektov in obnovitev 
obstoječega objekta restavracije MAK, vse z namenom ustvariti dodatno posodobljeno turistično 
ponudbo. 
S spremembami in dopolnitvami grafičnega in tekstualnega dela občinskega podrobnega 
prostorskega načrta bi bile na območju obstoječe pozidave dopustne postavitve novih objektov oz. 
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prizidav v prostor ter z njimi povezane zunanje ureditve -možnost postavitve pokritih teras in veznih 
hodnikov.  
Rekonstrukcija in prizidava obstoječih objektov za poslovno trgovsko gostinski namen z možnostjo 
prenočitve ob Osojnikovi ulici (objekt A,B) , bi se izvedla v okviru naslednjih določil: 
-Etažnost – maksimalni višinski gabarit K + P + 1 + M, z možnostjo izvedbe brez kleti ter nižje izvedbe 
objekta  
-Tlorisni gabariti (iz kartografske priloge razvidni maksimalni tlorisni gabariti; objekt A 15,65 x 17,45 
m ter objekt B 13,00 x 30,50 m), 
-Mirujoč promet – nivojsko parkiranje na parceli,  
-Dovozi in dostopi – iz Osojnikove ulice in stranskega dovoza, 

 

 Predmetna izhodišča za pripravo SD OPPN se javno objavijo v času od 28. marca do vključno  

13. aprila na internetni spletni strani www.maribor.si –(mestna občina Maribor) - javni razpisi in 

 objave –  (področje) - urejanje prostora. 

Izhodišča so na vpogled tudi v prostorih Mestne četrti Pobrežje , Kosovelova 11  in Sektorja za  

Urejanje prostora,  Grajska ulica 7- ob predhodnem dogovoru (kontakt: 02 2201 495  ali 

 vesna.bauman@maribor.si). 

 

V času objave, lahko k izhodiščem podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe in predloge 

posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, 

Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si - s pripisom : pripombe izhodišča, SD OPPN -

Šolska - Čufarjeva  

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan objave, to je 13. april 2022. 

 

 

MOM - Sektor za urejanje prostora 
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