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*3503-17/2022-19* 
 
 
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 omogočanje začasne rabe zbirnega centra za odpadke na delu 

območja Ta 14-P 
 

Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe zbirnega centra za 
odpadke na delu območja Ta 14-P, ki obsega zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami  

2915/1 in 2916, vse k.o. Ob železnici, ki ga je pod številko naloge številko št. 21021,izdelalo podjetje 
ZUM d.o.o Maribor. 

 Na območju obstoječega odprtega skladišča je načrtovan zbirni center za odpadke (zbiralnica 
ločenih frakcij oz. ekološki otok). Objekt se klasificira kot CC-SI 32110 Ekološki otoki. Zbirni center 
je območje utrjenih površin urejenih in opremljenih za ravnanje z odpadki. Center bo predvidoma 
površinskega obsega cca. 2.900 m2 in ga sestavlja ograjena utrjena makadamska površina z 20 
kontejnerji za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov ter deponija za zeleni obrez v velikosti 20–40 
m2. 

V osrednjem delu je v dveh nizih predvidena postavitev 20 kontejnerskih zabojev s kapaciteto 20 
m3. Zabojniki so postavljeni na prefabricirane betonske plošče, ki so položene na utrjeno nasutje. Iz 
predvidenih površin za postavitev zabojnikov je urejeno odvodnjavanje meteorne vode preko lovilca 
olj ter odvajanje v javno meteorno kanalizacijo. Pri dostopu/uvozu za uporabnike iz Tržaške ceste je 
predvidena kontrolna točka. Kontrolna točka je v obliki tipskega kontejnerja, v katerem je urejena 
pisarna z dvema delovnima mestoma za izvajanje kontrole. Kontejnerski objekt je tipski prefabriciran 
produkt predvidene površine 15 m2. 
Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 2863. 
  
Javna razgrnitev predmetnega elaborata bo potekala v času od  08. do 26. julija 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 – 3503-17/2022« 
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 26. julija 2022.  
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