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*35005-15/2018-36* 
 
Župan mestne občine Maribor objavlja na podlagi 119. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. 
l. RS, št. 61/2017 in 199/2021-ZUreP-3)  in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022) 
 

J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka  

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje  

 

Župan mestne občine Maribor objavlja javno razgrnitev: 

 dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko 
Novo Pobrežje vzhodno od Ulice Veljka Vlahovića in okoljskega poročila in 

 povzetka za javnost ter drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega 
osnutka podrobnega prostorskega načrta. 

Na območju je predvidena umestitev 14 večstanovanjskih stavb. Okvirno število predvidenih 
stanovanj je cca. 450, od tega cca. 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Pod objekti je predvidena 
umestitev garažne hiše. V okviru soseske je predvidena umestitev javnih dopolniln ih programov in 
sicer knjižnice, večnamenske dvorane in centra mladinskih dejavnosti, otroškega vrtca, 
medgeneracijskega centra in poslovnih prostorov z gostinskimi lokali.  
Območje OPPN obsega zemljišče s parcelnimi številkami 760/2, 761/6, 763/2, 766/3, 767/5, 767/6, 
767/7, 767/8, 767/9, 769/4, 776/4, 776/26, 776/27, 776/28, 776/29, 776/30, 776/31, 776/32, 776/33, 
776/34, 776/35, 776/36, 776/38, 776/39, 776/40, 776/41, 778/3, 783/3, 783/4, 783/5, 784/1, 784/2, 
786/4, 786/17, 786/18, 786/19, 792/2, 798/1, 798/14, vse k.o. 681 Pobrežje in je veliko cca. 4,75 ha. 
Območje urejanja zajema zemljišča na parcelah številka 2530/9, 2530/10, 2534/1, 2534/3, 2537/4, 
2537/8, 2544/2 in 2537/10, vse k.o. Pobrežje veliko cca. 1,5 ha. 
 
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od ponedeljka 25.4.2022 do srede 25.5.2022 na: 

 Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za 
urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje,  

 v prostorih Mestne četrti Pobrežje, Kosovelova 11 in  

 deloma na internetni spletni strani www.maribor.si – pod rubriko javni razpisi in objave;  

Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih 
javnih razgrnitev. Gradivo bo na vpogled na Sektorju za urejanje prostora in na MČ Studenci v času 
uradnih ur in po predhodni najavi na telefonskih številkah 02 2201 512 (Sektor za urejanje prostora) 
ali 031 410 947 (MČ Pobrežje).  
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta podajo 
pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na: 

 Urad za komunalo, promet in prostor - Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,  

 elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si pod zadevo –razgrnitev – Novo Pobrežje ali 

 ustno na zapisnik na javni obravnavi.  
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo, odloči pripravljavec 
prostorskega akta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče 
zadnji dan razgrnitve, to je v sredo 25. maja 2022. 

 
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v sredo 11. maja 2022 ob 16.00 uri v sejni 

sobi MČ Pobrežje.  
Aleksander Saša ARSENOVIČ 
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