A.

POSTOPEK PRIPRAVE OPPN

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN
(Medobčinski uradni vestnik št. 2/2021, z dne
31.1.2021)

PRIPRAVA OSNUTKA OPPN

PRIDOBIVANJE MNENJ NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA, PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OPPN

JAVNA RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA
6.6.2022 – 6.7.2022

JAVNA
OBRAVNAVA
bo
29.6.2022
ob 16.00 uri
v prostorih MČ
Studenci

PRVA OBRAVNAVA
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA NA
MESTNEM SVETU

PRIPRAVA STALIŠČ DO PRIPOMB

IZDELAVA PREDLOGA OPPN

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

B. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
Območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta (krajše OPPN) in načrtovane ureditve
Investitor, lastnik zemljišč in pobudnik namerava na
obravnavanih parcelah s št. 650/3, 660/9, 660/2 (vse k.o.
Studenci 660), na zemljišču velikem 3249 m², izvesti
ureditve povezane z izgradnjo nove večstanovanjske stavbe
s poslovnim pritličjem.
Območje gradnje se nahaja na desnem bregu reke Drave, v
zahodnem delu mestne četrti Studenci. Nahaja se med
enostanovanjsko pozidavo ob Meznaričevi ulici na vzhodu,
na severu meji na železnico Maribor-Ruše, na zahodu na
nepozidano stavbno zemljišče, na jugu na enostanovanjsko
pozidavo ter delno nepozidano zemljišče.
Predvidene ureditve, ki se načrtujejo so:
izgradnja večstanovanjske-poslovne stavbe,
izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za
potrebe ožjega območja,
ureditev zunanjih površin,
izgradnja
potrebne
prometne,
energetske,
komunalne in komunikacijske infrastrukture.
Postopek priprave OPPN, ki poteka skladno z določbami
Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2), se je
začel s »Sklepom o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja St-4 v Mestni občini
Maribor«, (MUV št. 2/2021, z dne 31.1.2021), ki ga je
sprejel župan Mestne občine Maribor.

Zazidalna situacija
Predvidena je izgradnja večstanovanjske stavbe s
poslovnim pritličjem v kombinaciji z dovoljenimi dejavnostmi
po podrobnejši namenski rabi prostora. Stavba se umešča v
osrednji del območja, z vhodi in dovozi z vzhodne in južne
strani in je podolgovate, členjene oblike. Zasnova stavbe
načrtuje v pritličju poslovni program, v ostalih nadstropjih pa
stanovanja. Stanovanja je možno umestiti tudi v pritličje.
Pod stanovanjsko-poslovno stavbo se nahaja ena kletna
etaža garaže. Dostop do garaže je mogoč preko uvozne,
delno pokrite klančine, s parkirišča, na jugovzhodni strani
območja. Na severovzhodnem delu območja OPPN je
načrtovana ureditev otroškega igrišča za manjše otroke, v
obliki manjšega parka ali vrta, z možnostjo ureditve
postavitve klopi za posedanje in počitek. Na severnem delu
so predvidene zelene površine z možnostjo ureditve vrtov
za stanovalce.
Etažnost stavbe je klet, pritličje, 2 nadstropja in terasna
etaža (K+P+2+T). Terasna etaža (T) je del stavbe, katerega
prostori se nahajajo nad vencem stavbe in neposredno pod
ravno ali poševno streho z naklonom do 7º. BTP terasne
etaže ne sme presegati 70% BTP zadnje etaže pod vencem
stavbe.

Prometna ureditev in mirujoči promet
DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA IN SPREJEM OPPN
NA MESTNEM SVETU

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

Območje OPPN bo dostopno preko novega prometnega
priključka na Meznaričevo ulico na jugu zemljišča in v
nadaljevanju na preostale obstoječe ulice in ceste. V
zahodnem delu dovoza je predvidena prometna navezava
na stavbna zemljišča zahodno od OPPN. Dostopna cesta se
izvede v profilu cestišče 6,00 m in obojestranskim pločnikom
širine minimalno 1,00m.
Načrtovan je dovoz za parkiranje za stanovalce v kletni
etaži, garaži objekta na jugovzhodnem delu območja OPPN.

Pripravljavec: MESTNA OBČINA MARIBOR
Parkiranje osebnih vozil stanovalcev se zagotovi v kletni etaži
objekta. V garaži je načrtovanih 21 PM. Potrebno in natančno
število parkirnih mest se bo določilo v projektni
dokumentaciji, ko bo znano natančno število stanovanj.
Potrebno je zagotoviti 1,5 PM na stanovanje.
Zunanje parkirišče na jugovzhodni strani območja urejanja,
kjer je načrtovanih 20 PM, je namenjeno parkiranju
uporabnikov poslovnih prostorov. Potrebno število parkirnih
mest se mora zagotoviti glede na natančno opredeljeno
dejavnost v projektni dokumentaciji.

Komunalna in energetska infrastruktura
Območje se navezuje na obstoječo energetsko in komunalno
omrežje tega območja s posameznimi prilagoditvami.

Sektor za urejanje prostora,
Grajska cesta 7,
2000 Maribor

Naročnik:

NOAH d.o.o.
Mlinska ulica 22,
2000 Maribor

Izdelovalec: URBIS d.o.o., MARIBOR
Partizanska cesta 3
2000 Maribor

C. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN je
seznanitev javnosti s predlaganimi ureditvami.
Javna razgrnitev predmetnega OPPN bo potekala v času
od 6. junija do 6. julija 2022 in sicer:
−
v prostorih Mestne občine Maribor, Sektorja za urejanje
prostora, Grajska ulica 7/II, 2000 Maribor,
−
v prostorih Mestne četrti Studenci, Šarhova ulica 53,
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, 29. junija ob 16. uri v prostorih mestne četrti
Studenci, Šarhova ulica 53, 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 OPPN
St 04) ali
- ustno na zapisnik na javni obravnavi.

OBČINSKI PODROBNI
PROSTORSKI NAČRT
ZA DEL OBMOČJA ST-04 V
MESTNI OBČINI MARIBOR
dopolnjen osnutek

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA
OBRAVNAVA

POVZETEK ZA JAVNOST

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
6.julij 2022.

Datum: JUNIJ-JULIJ 2022
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LEGENDA:
MEJA OBMOČJA OPPN
OBSTOJEČA CESTA
PREDVIDENO
STAVBA
PROMETNE, DOVOZNE POVRŠINE
PARKIRNE POVRŠINE

otroško igrišče

ZELENE POVRŠINE
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K+P+2+T
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA
ST - 4 V MESTNI OBČINI MARIBOR - dopolnjen osnutek

ESTA
POVZETEK ZA JAVNOST
JUNIJ-JULIJ 2022

