Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za
prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek
Mestna občina Murska Sobota je na pobudo Ministrstva za obrambo v začetku leta 2009
pričela s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena za vojašnico Berek.
Območje sedanje vojašnice na Kopališki ulici 4 v Murski Soboti, je manj primerno za
prilagoditev standardom in merilom, ki jih je Slovenija sprejela z vstopom v NATO. Nova
zasnova vojašnice bo ugodnejša in bolj funkcionalna za zaposlene, ki bodo z uporabo novih,
sodobnemu vojaškemu sistemu primernejših objektov, lažje in učinkoviteje vzdrževali in
nadgrajevali obrambni sistem v tem delu države.
Veljavni prostorski akti občine že opredeljujejo predmetno lokacijo za območje urejanja
vojašnice Berek in je opredeljeno kot stavbno in kot območje izključne rabe za potrebe
obrambe. Trenutno je na tem območju skladišče za potrebe Slovenske vojske. S
predlaganimi ureditvami se to odstrani, zgradi pa se nov objekt vojašnice z vadbenimi in
rekreacijskimi objekti ter pripadajočo infrastrukturo. Ureditev nove komunalne infrastrukture,
na katero se bo navezovala nova vojašnica Berek, bo imela tudi širši pomen za potrebe
lokalne skupnosti. Ravno zato pa se akt pripravlja na občinski ravni in ne državni, za kar je
bil z Ministrstvom za okolje in prostor sklenjen poseben dogovor.
Območje nove vojašnice obsega zemljišča s parcelnimi številkami 3269, 3314/2, 3315/2,
3316/7, 3317/1 in 3317/2 vse k.o. Murska Sobota. Velikost območja zajema površino 12,40
ha, medtem, ko je v strokovnih podlagah infrastruktura načrtovana na približno 11,80 ha.
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju pravkar poteka 30 dnevna javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo vojašnico na
območju Berek z vsemi strokovnimi podlagami.
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi, ki ga je sprejel župan Mestne občine Murska
Sobota, je bil objavljen 25.2.2011 v Uradnem listu RS, št. 12/2011 ter 28.2.2011 na spletni
strani občine. Javna razgrnitev gradiva poteka v prostorih občine in na sedežu Mestnih četrti
ter je prikazana tudi na spletnem naslovu http://www.murska-sobota.si. Pričela se je 10.
marca 2011 in bo trajala do 8. aprila 2011. V sredo 23. marca 2011 bo ob 17.00 uri v veliki
sejni dvorani občine potekala javna obravnava gradiva, kjer bo možno podati ustne
pripombe. Sicer pa se vključno do 8. aprila 2011 lahko podajo še morebitne pisne pripombe
javnosti. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih,
oziroma naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Po končani javni razgrnitvi se bodo do pripomb sprejela stališča, gradivo bo podano v I.
obravnavo na Mestni svet, v nadaljevanju bo potrebno pridobiti še vsa pozitivna mnenja vseh
nosilcev urejanja prostor in na koncu gradivo ponovno podati v II. obravnavo na Mestni svet
v sprejem. Akt bo veljaven po objavi odloka v Uradnem listu RS.
Angelca Dokl-Mir, univ.dipl.inž.arh.,
višja svetovalka I za prostorsko in urbanistično načrtovanje

PRILOGA GRAFIKA

