OBMOČNA
ZAVOD

REPUBLIKE

ZA VARSTVO

ENOTA MARIBOR

SLOVENIJE
Pcbreška cesta ZO :000 'v1aribor

NARAVE

T O~ 33 3' ro
E zrsvn.oemb@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Številka: 4-11-701/4-0-18/SJ
Datum: 23.7.2018

KS Bresternica - Gaj
Cesta na Gaj 2
2354 Bresternica

ZADEVA:

Ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici v k.o. Brestrnica, Mestna občina
Maribor, soglasje po občinskem odloku

Z vlogo z dne 2.7.2018, prejeto istega dne, ste zaprosili naslovni zavod za izdajo soglasja k
spremembi trase za ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici v k.o. Brestrnica, Mestna občina Maribor.
Vlogi je bila priložena projektna dokumentacija: spremembe trase poti, Lineal, Jezdarska ul. 3,
2000 Maribor, junij 2018). ZRSVN izdaja na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti na
območju občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/1992) in terenskih ogledov trase dne
7.2.2017 in 6.3.2017 ter terenskega ogleda spremembe trase poti med profili P 6 - P 21 dne
19.7.2018
SOGLASJE
k spremembi trase pešpoti ob Dravi v Brestrnici v k.o. Brestrnica, Mestna občina Maribor na
odseku mer profili P 6 - P 21.
Izda se soglasje s pogoji k ureditvi pešpoti ob Dravi v Bresternici v k.o. Bresternica.
Pogoji:
na odseku poti od P 15 - P 20 je predviden nasip, po katerem bi potekala pot. Na tem
odseku predlagamo, naj se trasa poti čimbolj prilagodi terenu in naj bo pot zgrajena tako,
da bodo izkopne in nasipne brežine čim manjše.
predvideti možnost, da se kasneje, ko bodo lastniška nesoglasja urejena, pot v bližini profila
P 20 naveže na plato, na katerem je bil nekdaj avtokamp; tak potek poti bi bil bistveno bolj
smiseln~ hkrati pa bi zagotavljal več miru v obalnem pasu.
OBRAZLOŽiTEV
Sprememba trase poti je predvidena na zavarovanih območjih narave: Krajinski park Mariborsko
jezero in Spomenik oblikovane narave Brestrnica - nasad eksot. Za obe zavarovani območji je v
Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor predpisan varstveni režim.
K celotni trasi predvidene pešpoti smo dne 31.5.2017 izdali soglasje št. 4-11-129/8-0-17/SJ s pogoji
takratnemu pooblaščencu za pridobivanje dokumentacije, podjetju Lineal, Jezdarska 3, 2000
Maribor. Kasneje je v postopku dogovorov z lastnikom zemljišč (Terme Maribor d.o.o.) prišlo do
sprememb trase na odseku P 13 - P 21. Sprememba trase je bila iz vidika varovanja zavarovanih
območij in upoštevanja varstvenih režimov sprejemljiva, zato smo k spremembi trase izdali
soglesje št. 4-11-701/2-0-18/SJ sne 11.6.2018, v soglasju pa smo poudarili, da še naprej pa veljajo
vsi pogoji, ki so zapisani v prvotnem soglasju k predvideni ureditvi pešpoti št. 4-11-129/8-0-17/SJ z
dne 31.5.2017. Zaradi nestrinjanja s potekom trase, ki v je v manjšem odseku potekala preko
zemljišč v lasti Terme Maribor d.o.o., je bila trasa v odseku P 6 do P21 ponovno spremenjena,

tako, da se v celoti izogne zemljiščem v lasti Term (oznake profilov v dokumentaciji k prejšnji in k
tej spremembi trase niso enake) in del poti poteka tik pod nekdanjim igriščem za mini golf. Ker
pomeni sedanja sprememba trase nekoliko večje gradbene posege (nasip), smo z vidika varovanja
kvalitet obeh zavarovanih območij zapisalo zgornje pogoje, seveda pa za celotno traso predvidene
poti še naprej veljajo vsi pogoji, ki so zapisani v prvotnem soglasju k predvideni ureditvi pešpoti št.
4-11-129/8-0-17/SJ z dne 31.5.2017.
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