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*3503-28/2022-13* 
 
 
Župan Mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/2017), v povezavi z 338. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 
in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem 
  

  
JAVNIM  NAZNANILOM 

obvešča javnost o javni razgrnitvi 
elaborata lokacijske preveritve za lokacijo Šentiljska cesta v  Mariboru 

za namen določitve manjših individualnih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v 
prostorskem izvedbenem aktu 

   
Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve za lokacijo Šentiljska cesta v  Mariboru 
za namen določitve manjših individualnih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v 
prostorskem izvedbenem aktu, ki obsega zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami 
19711,19713 k. o. Pekel in 454/71, 263/4, 263/5, 263/6, 263/7 vse k. o. Počehova, ki ga je pod 
številko naloge številko št. 899/22 ,izdelalo podjetje AB-biro d.o.o. Levstikova 3  Ljubljana . 
 
 Predmetne parcele se nahajajo na območju, ki ga ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za 
območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14, 12/14, 5/15, 11/15,20/15, 20/16, 29/16 
(popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18, 24/20 – obv. razl.). Predmetni odlok v (2) alineji 11. člena PUP 
(posebna merila za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov) določa, da je na območju možna dozidava do največ 10 % tlorisa obstoječega objekta.  

Investitor želi na lastniških parcelah s prizidavo povečati obstoječi poslovno trgovski objekt. V 
obstoječo dejavnost v objektu, ki je prodaja novih in rabljenih vozil, želi investitor investirati in 
zaposliti dodatne delavce, oboje z namenom zagotavljanja dodatnih storitev za stranke, kar bi mu 
omogočala dozidava obstoječega objekta. Zemljišče je komunalno opremljeno, zagotovljeni so 
dostop, parkirne površine in zelene površine. 

S predmetno lokacijsko preveritvijo se bo omogočila dozidava obstoječega objekta tako, da bo 
možna dozidava za več kot sedaj določenih 10% tlorisa obstoječega objekta, seveda ob upoštevanju 
ostalih določil prostorskega akta. 
 
Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 3049. 
  
Javna razgrnitev predmetnega elaborata bo potekala v času od  15. julija do 05. avgusta 2022    na 
spletni strani www.maribor.si, »Javni razpisi in objave« 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe 
-   pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, 
Maribor  in na  elektronski naslov:  mestna.obcina@maribor.si ; s pripisom »Pripomba - Lokacijska 
preveritev – 3503-28/2022« 
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 05. avgusta 2022.  
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