
 
A.  POSTOPEK PRIPRAVE SD OPPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.  OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 
Območje sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (krajše SD 
OPPN) 

Investitor, lastnik zemljišč in pobudnik namerava na 

obravnavanih parcelah s št. 644/3, 644/4, 645/3, 

645/2, 646/3, 646/2, 650/3, 650/2, 636/1, vse k.o. 660 

– Pobrežje, na zemljišču velikem 6823 m² izvesti 

ureditve povezane z izgradnjo trgovskega objekta, z 

vso pripadajočo zunanjo ureditvijo, dovozom in 

parkirišči. 
 
Območje se nahaja ob Puhovi ulici, na katero meji na 
severni strani, z zahodne strani meij na Zemljičevo 
ulico, z vzhodne in južne strani meji na proste 
površine. Zemljišče na območju sprememb in 
dopolnitev je nepozidano. 

Območje je določeno z ureditveno mejo, ki obsega 

lastniške parcele ali njihove dele s parcelnimi 

številkami 641/11, 644/3, 644/4, 645/2, 645/3, 646/2, 

646/3, 650/2, 650/3 vse k.o. 660 – Pobrežje 

Velikost zemljišča je 6823 m². 
 
Postopek priprave SD OPPN, ki poteka skladno z 
določbami Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: 
ZUreP-2), se je začel s »Sklepom o pripravi 
sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del PPE PO 11 S (južno do 
Puhove ceste) v Mestni občini Maribor – osnutek«, 
(MUV št. 24/2021, z dne 1.9.2021), ki ga je sprejel 
župan Mestne občine Maribor. 

 
Območje se trenutno ureja z veljavnim prostorskim 
aktom – Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja PPE - Po 11S 
(južno od Puhove ceste) v Mestni občini Maribor, 
objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku 
št.13, z dne 30.5.2018. 

 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega 
severozahodni del  veljavnega prostorskega akta. Na 
območju je predvidena izgradnja treh poslovno 
trgovsko stanovanjskih stavb s pripadajočimi 
parkirnimi površinami, zunanjo ureditvijo in vso 
potrebno komunalno ter energetsko infrastrukturo.  
Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je izgradnja 
trgovskega objekta  z vso potrebno prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo 
ureditvijo. Spreminja se število objektov, lega objekta 
in zunanja ureditev. Nespremenjeno ostaja glavno 
prometno omrežje. 
 
Razlogi za izdelavo SD OPPN in predvidene 
ureditve 
 

Predmet sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja na 
severozahodnem delu območja ob Puhovi cesti in 
Zemljičevi ulici, kjer je načrtovana izgradnja treh 
poslovno trgovsko stanovanjskih stavb. 
 
 
 
 

 
 
 
Na to območje se umesti trgovski objekt, tako da se 
spremeni številko objektov, lega objektov in zunanja 
ureditev.  
Načrtovani trgovski objekt se umešča ob Puhovo cesto 
in Zemljičevo ulico, na kateri meji na severu in na 
zahodu. Z obstoječimi prometnimi površinami je dobro 
dostopno. Na Zemljičevi ulici se načrtuje prometni 
priključek proti vzhodu, ki bo omogočal prometni dovoz 
do objekta in parkirišča.  
Preko nove prometne ceste se dostopa na parkirišče 
za obiskovalce, ki se nahaja na zahodnem in severnem 
delu območja. Dostava blaga se vrši preko istega 
priključka do nakladalne rampe, ki se nahaja v 
vzhodnem delu območja, oziroma severovzhodnem 
delu objekta. 

 
C.  NAMEN JAVNE RAZGRNITVE 
 
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD 
OPPN je seznanitev javnosti s predlaganimi 
ureditvami. 
 
Javna razgrnitev bo potekala od 15.04.2022  do 
16.05. 2022: 
− v prostorih Mestne občine Maribor, Sektorja za urejanje 

prostora, Grajska ulica 7/II, 2000 Maribor, 

− v prostorih Mestne četrti Pobrežje, Kosovelova 11, 
2000 Maribor, 

− na spletni strani www.maribor.si – Mestna občina 
Maribor – javni razpisi in objave – (področje)– urejanje 
prostora.  

 
Zainteresirana javnost lahko dobi dodatne informacije o 
razgrnjenem gradivu v času uradnih ur v prostorih 
javnih razgrnitev, po e-pošti Sektorja za urejanje 
prostora, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, 
prostorsko.nacrtovanje@maribor.si ali na telefonski 
številki 02 2201 496 ali 02 2201 492. 
 
Javna obravnava predmetnega dopolnjenega osnutka 
bo v sredo, 20. aprila ob 16.30 uri v prostorih mestne 
četrti Pobrežje, Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor. 
 
V času javne razgrnitve se lahko k navedenemu 
dopolnjenemu osnutku prostorskega akta podajo 
pripombe na sledeči način: 
- pisno na Mestna občina Maribor, Urad za 

komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje 
prostora, Grajska ulica 7, 2000 Maribor,  

- na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si 
(zadeva: pripombe in predlogi – dopolnjen osnutek 
SD OPPN Po 11-S (južno od Puhove ulice) ali 

- ustno na zapisnik na javni obravnavi. 
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, 
odloči pripravljavec prostorskega akta po predhodnem 
strokovnem mnenju načrtovalca. Stališča se objavijo 
na spletni strani Mestne občine Maribor 
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, 
to je 16. maja 2022. 
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SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SD OPPN 
(Medobčinski uradni vestnik št. 24/2021, z dne 

1.9.2021) 
 

 

OBJAVA SD OPPN V MEDOBČINSKEM URADNEM 
VESTNIKU (MUV, št. .../…) 

 

 

PRIDOBIVANJE MNENJ NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA, PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SD 

OPPN 

JAVNA RAZGRNITEV 
DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA  
15.4.2022 – 16.5.2022 

JAVNA 
OBRAVNAVA 

bo 
20.4.2022 

ob 16.30 uri v mestni  
četrti Pobrežje, 

Kosovelova ulica 11, 
2000 Maribor 

 

 

PRIPRAVA OSNUTKA SD OPPN 
 

 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

IZDELAVA PREDLOGA SD OPPN 
 

 

DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA IN SPREJEM SD OPPN  
NA MESTNEM SVETU 

 
PRVA OBRAVNAVA 
DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA NA 
MESTNEM SVETU 
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