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Sporočilo za javnost 

 

Zaposleni na mariborski občini smo, kot predstavniki stroke, sodelovali pri pripravi Občinskega 

prostorskega načrta MO Maribor skupaj z izbranim zunanjim izvajalcem ZUM d.o.o. urbanizem, 

planiranje, projektiranje. Vsak posameznik, strokovnjak na svojem področju, je prispeval svoje znanje, 

izkušnje in čas, da je po več letih uspešno pripeljal OPN MO Maribor do javne razgrnitve. Skupaj zato 

podajamo odgovore na očitke Društva arhitektov Maribor.  

 

Mestna občina Maribor (MO Maribor) je bila soočena in nagovorjena z vsebino, objavljeno v časniku 

Večer in na družbenih omrežjih, kjer so navedene pripombe Društva arhitektov Maribor (DAM) k 

postopku in vsebini sprejema Občinskega prostorskega načrta (OPN) MO Maribor.  

 

MO Maribor uvodoma izraža veliko zaskrbljenost nad očitnim nepoznavanjem postopka priprave OPN 

MO Maribor, področnih zakonodajnih predpisov in tudi veljavnih prostorskih aktov s strani DAM, še 

posebej Izvršnega odbora (IO) in predsednika, kot zastopnika društva, arhitekta dr. Andreja Šmida. Ob 

tem skrbi tudi dejstvo, da so nekateri člani IO DAM zaposleni in dejavni na Fakulteti za gradbeništvo, 

Prometno inženirstvo in Arhitekturo, Univerze v Mariboru in z nepoznavanjem postopkov, veljavnih 

predpisov in zakonodaje mečejo izjemno slabo luč na prihodnje generacije. 

 

Društvo arhitektov Maribor je namreč društvo, ki deluje v javnem interesu. S svojim znanjem, 

strokovnostjo in poznavanjem pravil stroke ter postopkov, mora slediti javnemu interesu in dajati vzor 

za delovanje vsem svojim članom, kar bi se moralo kazati tudi preko jasnega poznavanja področne 

zakonodaje. Dejstvo je, da v zapisu pripomb večina članstva sploh ni sodelovala, prepuščeno je bilo 

predsedniku in Izvršnemu odboru. Govoriti o društvu s 300 člani je zavajanje, saj vemo, da je v 

Mariboru precej manj kot 100 aktivnih arhitektov in vsi niso člani DAM. 

 

MO Maribor bo v sklopu priprave stališč do pripomb, ki jih bo javno objavila na svoji spletni strani, do 

vsake podane pripombe DAM zavzela stališče in ga obrazložila. V nadaljevanju podajamo zgolj nekaj 

komentarjev, ki najbolj očitno kažejo na nepoznavanje postopka priprave OPN MO Maribor, veljavnih 



  
 
 

 
 

 

prostorskih aktov in področne zakonodaje, kot posledica prepoznane zlonamernosti pisanja in 

povzemanja le-te v časniku Večer. 

 

DAM, IO DAM in zanje predsednik dr. Andrej Šmid, bi vsekakor morali vedeti, da OPN MO Maribor 

nastaja v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, kot je navedeno že v samem 

začetku odloka o OPN MO Maribor. Sklicevanje na določila Zakonov o urejanju prostora - ZUreP-2 in 

ZUreP-3 kažejo na očitno nerazumevanje postopka priprave OPN MO Maribor in prostorske 

zakonodaje s strani vodstva DAM. Tako ZUreP-2, kot ZUreP-3 določata, da se postopki priprave 

prostorskih aktov, začeti na podlagi ZPNačrt, končajo po ZPNačrt (273. člen ZUreP-2 in 298. člen 

ZUreP-3). Druga določila ZUreP-2 in ZUreP-3 na nastajanje OPN MO Maribor ne vplivajo in je 

kakršnokoli sklicevanje na njuna določila irelevantno. 

 

Navedeno velja npr. za sklicevanje DAM na 113. člen ZUreP-2 oz. 115. člen ZUreP-3, v skladu s 

katerima bi morala pripravljavec in načrtovalec kot prilogo javne razgrnitve dodati »množico izjav o 

razkritju morebitnega konflikta interesov za vse vpletene osebe pripravljavca in načrtovalca«, ter da je 

»za podajanje tovrstnih izjav priložnost zamujena«, nestrokovno, nepravilno, neupravičeno in 

zavajajoče. Kot bi zainteresirani, predvsem pa obtožujoči strokovni javnosti moralo biti poznano, so 

funkcionarji in tisti javni uslužbenci, ki sodelujejo pri izvajanju Javnih naročil, dolžni letno podajati svoja 

poročila Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). To je ničelna toleranca, ki jo MO Maribor 

zagovarja in jo kakršnakoli namigovanja s strani DAM umeščajo v insinuacije, ki so lahko deležne tudi 

kazenskega pregona. Zraven tega pa so se aktivni funkcionarji pisno izločili iz vseh postopkov na MO 

Maribor, ki bi lahko kakorkoli bili, delovali ali namigovali na konflikt interesov. Glede na določila 

ZPNačrt takšne izjave niso obvezna priloga javne razgrnitve in očitke, ki se skrivajo za tem napačnim 

sklicevanjem tako pripravljavec kot načrtovalec, odločno zanikata. 

 

Društvo arhitektov Maribor bi prav tako moralo vedeti, da sprememba podrobne namenske rabe na 

območju Melja iz doslej površin za proizvodnjo in skladiščenje v površine za druge centralne 

dejavnosti v OPN MO Maribor ne pomeni, da proizvodna dejavnost na tem območju ne bo več 

mogoča. Sprememba pomeni le, da bo na območje dopustno umeščati še dodatne dejavnosti, ki sedaj 

na tem območju niso bile dopustne. V povezavi s 73. in 75. členom odloka o OPN MO Maribor bo 

obstoječim proizvodnim podjetjem, ki prostora za širitev po do sedaj veljavnih aktih več nimajo, 

pravzaprav omogočeno več. 

 

Z Univerzo v Mariboru (UM) in Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) MO Maribor ves čas tvorno in 

intenzivno sodeluje. V skladu z željami UM smo npr., po navodilih izr. prof. Uroša Lobnika (tudi 

aktivnega člana IO DAM), v OPN MO Maribor za območje EUP RT-18, RT-20 in RT-21 predpisali 

obvezo izdelave OPPN in dne 23.5.2022 dodali njim ugodne in z njimi usklajene usmeritve za njegovo 

izdelavo. In prav to sedaj DAM nerazumljivo oporeka. Prav tako so v OPN MO Maribor vključene vse 

potrebne rezervacije prostora za namen širitve UM in UKC, ki ji je MO Maribor od omenjenih institucij 

predhodno prejel in uskladil. 

 



 
 

 

3

DAM bi moral vedeti, da pri vsakem projektu, od idejne zasnove do projekta za izvedbo, zaradi 

najrazličnejših dejavnikov nastanejo spremembe. Zelo podobno je v primeru priprave OPN. Apliciranje 

določil iz Urbanistične zasnove mesta Maribor (UZMM) in Urbanističnega načrta (UN) v OPN MO 

Maribor na način, da se jih le slepo povzema, je praktično nemogoče. Kot bi DAM tudi moral vedeti, je 

pri povzemanju UZMM v Prostorske ureditvene pogoje za območje Ureditvenega načrta mesta 

Maribor – PUP, ki območje mesta ureja od leta 2006, tudi prišlo do nekaterih odstopanj. V tem času se 

je na območju MO Maribor seveda zgodilo veliko stvari, med njimi tudi takšne, ki sedaj preprečujejo 

slepo povzemanje UZMM v OPN MO Maribor. Povzemanje dolgoročnega ravnanja z zelenim obročem 

in t.i. zelenih prstov iz UZMM brez upoštevanja sprememb, ki so se v prostoru zgodile, bi prav zares 

bilo licemerstvo, ki ga ob neki drugi priliki DAM očita MO Maribor. 

 

Odločno zanikamo, da bi bila »sumljiva varovalka glede izdaje potrdila o potrebnosti javnega 

projektnega natečaja, ki ga izda služba za urejanje prostora in služba občinskega urbanista« 

vstavljena v OPN MO Maribor zato, da bi omogočila »koncentracijo moči odločanja v dveh osebah«. 

Določilo je namreč povzeto po veljavnem prostorskem izvedbenem aktu za območje mesta, ki že od 

leta 2012 investitorjem pri specifičnih situacijah urejanja javne površine nalaga obvezo, da si mora 

pred pripravo projektne dokumentacije pridobiti pisno odločitev o potrebnosti ali nepotrebnosti izvedbe 

javnega natečaja, ki ga izda Sektor za urejanje prostora Mestne občine Maribor. Z nekoliko dopolnjeno 

dikcijo v odloku o OPN MO Maribor zagotavljamo kvečjemu večjo transparentnost in razširitev nabora 

odločevalcev – iz zgolj ene službe, kot to določa veljavni prostorski izvedbeni akt – še na dodatno 

odločevalno telo MO Maribor. Ob tem dodajamo, da smo nad tem očitkom DAM še prav posebej 

presenečeni, saj so se člani DAM aktivno posluževali tega določila. Naj omenimo samo zadnji primer, 

ko je predsednik DAM, dr. Andrej Šmid s svojo arhitekturno pisarno, za rekonstrukcijo in spremembo 

namembnosti objekta ob Ptujski cesti v Islamski center od MO Maribor iskal in zahteval takšno 

obravnavo.  

 

Vsekakor pa tudi opominjamo, v luči mnogih očitkov o nesodelovanju strokovne javnosti v postopku 

priprave OPN MO Maribor, da je MO Maribor že leta 2018 pozvala DAM, da poda njihove usmeritve 

za določila vezana na natečaje. Po začetnih besedah predsednika društva, da »bi rad odprl malo širšo 

debato vsaj s člani Izvršnega odbora Društva arhitektov Maribor, pa tudi s članstvom na naslednjem 

zboru« smo pričakovali odgovor, ki ga do danes nismo prejeli. 

 

Odločno zavračamo tudi očitke opuščanja »faktorja izkoristka«, pri čemer pojasnjujemo, da veljavni 

prostorski akti v MO Maribor takšnega faktorja sploh ne poznajo in ga posledično ne morejo opustiti, 

saj je nemogoče opustiti uporabo nečesa, kar se ne uporablja.  

 

Veljavni prostorski akti MO Maribor poznajo naslednje urbanistične kazalnike (ki jih DAM napačno 

opredeljuje kot urbanistične instrumente): 

 UZMM ima določen FIO - faktor izrabe območja, ki se nanaša na PPE – prostorsko plansko 

enoto, in ZP – delež zelenih površin.  

 PUP za območje mesta ima določen FIZ – faktor izrabe zemljišča in tudi FZ – faktor 

zazidanosti, ki se uporabljata glede na vrsto gradnje, in ZP.  

 PUP za območje podeželja ima določen FZ in ZP.  
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 Ostali prostorski izvedbeni akti uporabljajo enake urbanistične kazalnike – večinoma FIZ in/ali 

FZ in ZP.  

 

Odlok o OPN MO Maribor ima tako določen FI – faktor izrabe (sprememba je le v kratici in ne vsebini), 

kot tudi FZ – faktor zazidanosti in FZP faktor zelenih površin (ponovno sprememba le v kratici in ne 

vsebini). Dodajamo pa nov urbanistični kazalnik, FOBP – faktor odprtih bivalnih površin, ki se za 

razliko od FZP uporablja pri gradnji stavb, ki so bodisi stanovanjske ali pa stanovanja tudi vsebujejo. 

Navedba DAM, da v OPN MO Maribor opuščamo katerega od urbanističnih kazalnikov je tako očitno 

in povsem napačna. 

 

Poziv DAM, da naj MO Maribor v OPN MO Maribor vgradi obvezo, »da mora investitor pred pričetkom 

projektiranja in gradnje vse parcele zemljišča, na katerem bo gradil, pred gradnjo s komasacijo zložiti v 

eno parcelo, na kateri potem velja faktor pozidanosti, saj v nasprotju lahko pride do večkratne 

konzumacije faktorja na parcelah«, je prav tako neutemeljen in kaže na jasno nepoznavanje tematike 

in slab pregled razgrnjenega OPN MO Maribor s strani DAM. V skladu z določili OPN MO Maribor 

namreč ne more priti do scenarija, da bi se faktorji na zemljišču konzumirali na več parcelah 

sukcesivno. Za gradnjo bo treba definirati gradbeno parcelo, ki je neodvisna od zemljiške parcele oz. 

parcel, saj lahko obsega le del ene večje zemljiške parcele, zemljiško parcelo v celoti zajema, ali pa je 

sestavljena tudi iz več zemljiških parcel. V skladu s 191. členom ZUreP-3, kar bi DAM moral vedeti, bo 

gradbena parcela predmet vpisa v kataster nepremičnin in tako ni nobene potrebe po dodajanju 

obveze o komasaciji v OPN MO Maribor. V odloku o OPN MO Maribor pa je zapisano tudi dodatno 

varovalo, da je lahko gradbena parcela, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj že pridobljeno 

gradbeno dovoljene, predmet parcelacije le v primerih, kadar sprememba meje ali površine gradbene 

parcele ne bo povzročila kršitve z odlokom o OPN MO Maribor predpisanih PIP, ki veljajo za ta objekt. 

Za spreminjanje meje gradbene parcele pa bo moralo biti pridobljeno tudi soglasje pristojnega organa 

Mestne uprave MO Maribor. Predsednik DAM, dr. Andrej Šmid, pa kot izvedenec v svojih primerih piše 

izvedenska mnenja, ki so v nasprotju z zapisano očitanim in kažejo na njegovo dvoličnost. Na zadnje 

je temu pritrdilo tudi Ministrstvo z okolje in prostor RS v primeru »Belokranjska ulica«. 

 

MO Maribor je prepričana, da bi DAM moral poznati vse postopke vezane na prostorsko zakonodajo, 

torej tudi  postopke priprave prostorskih aktov. Z veliko mero zaskrbljenosti resnično ugotavljamo, da 

temu ni tako, na kar kaže tudi njihov poziv, da naj javno objavimo odgovore na pripombe. 

Zaskrbljujoče ob tem je predvsem dejstvo, da nekateri člani DAM, kakor tudi člani IO DAM na podlagi 

naročila MO Maribor, trenutno izdelujejo posamezne Občinske podrobne prostorske načrte, ki so 

podvrženi enakemu postopku priprave kot OPN, in bi postopek in nanj vezane zakonodajne predpise 

seveda morali dodobra poznati – določilo o javni objavi stališč do pripomb se skozi spremenjene 

zakonodaje namreč ni spremenilo. Pojasnjujemo, da je podajanje pripomb v času javne razgrnitve 

zakonodajna pravica javnosti. Dolžnost pripravljavca je, da v sodelovanju z izdelovalcem in 

načrtovalcem prostorskega načrta, do prav vsake prejete pripombe zavzame stališče in podano 

stališče obrazloži. Stališča do pripomb potrdi tudi župan, nato se stališča obvezno javno objavijo. 

 

Javna objava podanih pripomb DAM na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN MO Maribor, preden se je 

lahko MO Maribor preko potrjenih stališč do nje opredelil, prav tako kaže na očitno nespoštovanje ali 
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pa nepoznavanje zakonodajnih predpisov. MO Maribor bo vsekakor sledila zakonodajno določenim 

postopkom, kot je to do sedaj vedno počela. DAM pa ob tem pozivamo, da skrbno prouči zakonodajo, 

ki jo je nujno potrebno dobro poznati, da bo lahko v postopkih priprave aktov relevantno sodeloval kot 

načrtovalec ali konstruktivni pripombodajalec. Vse ostalo je namreč prepoznati kot nevednost in 

zlonamernost. Še več, vse člane DAM namreč uvršča med tiste, ki ne poznajo zakonodaje in izražajo 

stališča, ki niso strokovno utemeljiva. To si le-ti ne zaslužijo. Trdno smo prepričani, da mora DAM biti 

vzor najvišje strokovne drže ter da mora ščititi in slediti javnemu interesu. Ker pa opažamo 

pomanjkljivo poznavanje veljavnih predpisov, postopkov, veljavnih prostorskih aktov, področne 

zakonodaje ter sovražno konotacijo zapisa in tendenco po samopromociji, izražamo veliko 

zaskrbljenost in posledično razočaranje nad vodstvom DAM.  

 

 

Podpisani: 

- arhitekt Gregor Reichenberg, Dipl-Ing (Republika Avstrija), podžupan za področje arhitekture 

in prostora MO Maribor, 

- arhitekt mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh., občinski urbanist, Skupna služba urejanja 

prostora, Skupna občinska uprava Maribor, 

- arhitektka Maja Reichenberg Heričko, univ.dipl.inž.arh., Sektor za urejanje prostora, Urad za 

komunalo, promet in prostor MO Maribor in 

- arhitekt doc. dr. (Republika Avstrija) Andrej Žižek, univ.dipl.inž.arh., ZUM d.o.o. urbanizem, 

planiranje, projektiranje. 

 

 


