A. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE
OBČINE MARIBOR (OPN MOM)
SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR (MUV, št. 22/07)

PRIPRAVA OBVEZNIH IN DRUGIH POTREBNIH
STROKOVNIH PODLAG

PRIPRAVA OSNUTKA OPN MOM,
PRVIH MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA,
PRIDOBITEV ODLOČBE O CELOVITI PRESOJI VPLIVOV
NA OKOLJE

PRIPRAVA S SMERNICAMI USKLAJENEGA
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN MOM
IN IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA

IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA (OP MOM) IN
PRIDOBITEV POZITIVNEGA MNENJA MOP O NJEGOVI
USTREZNOSTI

B. PRAVNA PODLAGA, CILJI IN NAMEN
PRIPRAVE OPN MOM
Z objavo sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Maribor (v nadaljevanju: OPN MOM) leta 2007 se je pričel
postopek priprave občinskega prostorskega načrta. OPN MOM je
osnovni občinski prostorski akt, ki predstavlja temeljni razvojnoprostorski dokument in pravni akt občine. Z njim se ob upoštevanju
usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in
varstvenih zahtev določijo cilji ter izhodišča prostorskega razvoja
občine. Načrtujejo se lokalne prostorske ureditve in določajo pogoji
za poseganje v prostor občine. S sprejemom bo OPN MOM
nadomestil prostorske izvedbene akte in izbrane dosedaj veljavne
prostorske planske akte na območju občine.
Priprava OPN MOM poteka v skladu z določbami ZUreP-2 (Uradni
list RS, št. 61/17) in ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21), ki
določata, da se postopki, začeti pred začetkom uporabe ZUreP-2
in ZUreP-3 končajo po določbah ZPNačrt (neuradno prečiščeno
besedilo, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12),
76/14 - odl. US, 61/17). Do uveljavitve podzakonskih predpisov po
ZUreP-2 in ZUreP-3 za izdelavo OPN velja Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij
za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/2007).

C. VSEBINA OPN MOM
IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN,
USKLAJENEGA Z OKOLJSKIM POROČILOM

JAVNA RAZGRNITEV
(JR) DOPOLNJENEGA
OSNUTKA OPN MOM IN
OP MOM
(30. 5. 2022 - 3. 7. 2022)

JAVNE OBRAVNAVE
OPN MOM IN
OKOLJSKEGA
POROČILA V ČASU
JAVNE RAZGRNITVE

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE
RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN IN OP

IZDELAVA PREDLOGA OPN, USKLAJENEGA S STALIŠČI
DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE

PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ NUP IN ODLOČBE O
SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE OPN NA OKOLJE

OBRAVNAVA TER SPREJEM OPN NA OBČINSKEM SVETU
IN NJEGOVA OBJAVA V MEDOBČINSKEM URADNEM
VESTNIKU (MUV)

OPN MOM sestavljata strateški in izvedbeni del, oba v tekstualni in
grafični obliki, ki sta medsebojno vsebinsko povezana. Med
njegovimi obveznimi prilogami sta tudi Prikaz stanja prostora (PSP
- za območje občine) in Urbanistični načrt (UN) za osrednje
naselje Maribor. OPN MOM je neposredna pravna podlaga za vse
načrtovane prostorske ureditve na območju občine, ki se ne urejajo
s podrobnimi prostorskimi akti. Vanj so vključene zakonsko
dopustne in s pristojnimi nosilci urejanja prostora (NUP) usklajene
spremembe namenske rabe prostora (NRP).
V strateškem delu OPN MOM so določeni in opredeljeni:
▪ za področje poselitve: poselitveni sistem in vzorec, prednostna
območja za razvoj poselitve in dejavnosti, okvirna območja
naselij in razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in
dejavnosti v naseljih ter za njihovo krajinsko, urbanistično in
arhitekturno oblikovanje;
▪ za področje gospodarske javne infrastrukture (GJI): temeljne
smeri prometnega povezovanja, usmeritve za urejanje različnih
oblik prometa, za zagotavljanje ustrezne in kakovostne oskrbe
z vodo, energijo in elektronskimi komunikacijami, načini
ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki ter upravljanja z
vodami;
▪ za področje krajine: tipi krajine in krajinsko kvalitetna območja
ter usmeritve za razvoj kmetijstva, gozdarstva, turizma, športa
in rekreacije, rabo voda in izkoriščanje mineralnih surovin,
ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter
zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
▪ za področje varstva okolja: usmeritve za zagotavljanje
kvalitetnih pogojev za bivanje in razvoj dejavnosti.
V strateškem delu OPN MOM so določene usmeritve za določitev
namenske rabe zemljišč in usmeritve za prostorske izvedbene

pogoje (PIP). Za posamezna ožja območja v občini so podane
podrobnejše usmeritve in pogoji v zvezi z načrtovanjem prostorskih
ureditev in izvajanjem dejavnosti na njih.
V izvedbenem delu OPN MOM so za celotno območje občine
določene in v grafični obliki prikazane:
▪ enote urejanja prostora (EUP): območje občine je razdeljeno
na večje in manjše EUP, od katerih ima vsaka enota svojo
enolično oznako;
▪ osnovna oziroma podrobnejša namenska raba prostora (NRP):
NRP je natančno določena za vsako parcelo, na območju ene
EUP je lahko ena ali več vrst podrobnejše namenske rabe.
Za območja, za katera niso sprejeti ali načrtovani podrobni
prostorski akti, so določeni prostorski izvedbeni pogoji (PIP):
▪ splošni PIP (z njim so določene dopustne gradnje in drugi
posegi, dopustne dejavnosti in objekti, urbanistično in
arhitekturno oblikovanje, urejanje prometnih površin, urejanje
in priključevanje na GJI, varstvo kulturne dediščine in
ohranjanje narave, varstvo okolja, naravnih dobrin, varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, varovanje zdravja);
▪ podrobnejši PIP (podrobneje so opredeljeni za posamezne
EUP, lahko dopolnjujejo ali izključujejo določila splošnega
PIP).
V grafičnem delu izvedbenega dela OPN MOM je prikazana
obstoječa in predvidena GJI in dodatni izvedbeni pogoji (npr.
regulacijske črte, območja obstoječih in predvidenih podrobnejših
prostorskih aktov, območja stopenj varstva pred hrupom, drugi
izbrani izvedbeni pogoji in regulacijski elementi), ki jih je treba
upoštevati pri načrtovanju prostorskih ureditev.
V izvedbenem delu so navedena in prikazana še:
▪ območja že sprejetih državnih lokacijskih načrtov in drugi
podrobni prostorski akti, ki bodo veljali tudi po sprejemu OPN
MOM;
▪ območja predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
za katere so določene tudi usmeritve za izdelavo.

D. JAVNA RAZGRNITEV IN OBRAVNAVA
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN MOM in
okoljskega poročila o vplivih na okolje vključno z dodatkom za
varovana območja (OP MOM) je seznanitev zainteresiranih
javnosti z vsebino teh dveh dokumentov in njunih prilog.
Javna razgrnitev bo potekala od 30. maja do 3. julija 2022 na
spletni strani MOM (www.maribor.si), ter v prostorih razstavišča
Urban na Grajski ulici 7 v Mariboru, kjer si bo gradiva mogoče
ogledati tudi v tiskani obliki.
V času javne razgrnitve bodo izvedene štiri javne obravnave.
Podane pripombe in predlogi iz javne razgrnitve bodo strokovno
proučeni ter bo do njih Mestna občina Maribor sprejela stališča, ki
bodo objavljena na spletni strani MOM.
V nadaljevanju bo Mestna občina Maribor predlog OPN MOM
uskladila s pridobljenimi drugimi mnenji pristojnih NUP. Skladno z
občinskimi predpisi bo izpeljaljana obravnava usklajenega
predloga OPN na občinskem svetu, po koncu katere bo ta občinski
prostorski načrt sprejel.

Pripravljavec:

Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

Izdelovalca:
ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje d.o.o.
Grajska ulica 7, Maribor

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.,
Glavni trg 19c, Maribor

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
MESTNE OBČINE MARIBOR
(dopolnjen osnutek)
POVZETEK ZA JAVNOST
Javna razgrnitev bo potekala od 30. maja do 3. julija 2022
na spletni strani MOM (www.maribor.si) ter v prostorih
razstavišča Urban na Grajski ulici 7 v Mariboru.
Razstavišče Urban bo odprto v naslednjih terminih:
▪ ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 in 12.00 uro ter
med 13.00 in 16.00 uro,
▪ sreda med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 18.00 uro,
▪ petek med 8.00 in 14.00 uro.
Javne obravnave bodo:
▪ 1. junija 2022 ob 17. uri v Dvorani generala Maistra,
Narodni dom, Ulica kneza Koclja 9, Maribor.
▪ 8. junija 2022 ob 17. uri v Dvorani generala Maistra,
Narodni dom, Ulica kneza Koclja 9, Maribor.
▪ 14. junija 2022 ob 17. uri v Domu kulture Pekre,
Bezjakova ulica 4, Limbuš.
▪ 22. junija 2022 ob 17. uri v prostorih Osnovne šole
Draga Kobala, Tolstojeva ulica 3, Maribor.

Maribor, maj 2022

OBČINA KUNGOTA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR
PRIKAZ NAMENSKE RABE PROSTORA
IN ENOT UREJANJA PROSTORA

OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE V NASELJU

MEJA OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA
MEJA OBMOČJA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

OBČINA SELNICA
OB DRAVI

OBČINA PESNICA

OBČINA LENART

OBČINA RUŠE

OBČINA DUPLEK

OBČINA HOČE - SLIVNICA

0

OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

2.500
metrov

OBČINA
STARŠE

Merilo: 1 : 55.000
Izdelal; ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
zemljiško katastrski prikaz, GURS, 1. 6. 2016

