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Projekt Kreativni park Drava
Prenova zgodovinskega objekta 
v sodobni demonstracijski, inovativni podjetniško-razvojni center 

Kreativni pak Drava bo predstavljal regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih industrij s tesno vpetostjo 

digitalizacije regije in usposabljanj na področju podjetništva. S prikazom ključnih regijskih projektov in vsebin bo 

kreativni park spodbujal razvoj regije ter vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju. S poudarkom na 

interdisciplinarnosti, povezovanju med regijskimi institucijami in sodelovanju bo kreativni park povezoval znanje, 

tehnologije in kompetence na prednostnih področjih, spodbujal razvijanje inovacij, nudil podporo podjetjem za 

razvoj, testiranje in prikaz inovacij, ter tako zgradil podporno okolje za komercializacijo razvitih rešitev.
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1.   Osnovna izhodošča
Na lokaciji Pobreška cesta 20 v Mariboru upravlja RRA Podravje - Maribor zahodni 

trakt podjetniškega centra, kjer je njen sedež in nudi 3.000 m2 poslovnih površin 

tudi za najemnike podjetniškega centra, ki ustrezajo kriterijem razvojno uravnanih 

podjetij oz. institucij. Osrednji trakt objekta bivših zaporov je v lasti Mestne občine 

Maribor. Kompleks je lociran na Pobreški cesti 20 v Mariboru, v neposredni bližini 

mestnega središča. 

Celoten objekt KPD je bil zgrajen okrog leta 1885 in ima poleg osrednjega trakta še 

štiri trakte, ki se navezujejo na južni del osrednjega trakta. Objekt je lociran 

neposredno ob Titovi cesti, kar mu zagotavlja dobro prometno povezavo z južno 

vpadnico v Maribor. Nahaja se tudi neposredno ob nakupovalnem centru 
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Europark in vsega 500 m od upravnega središča mesta Maribor, kjer so locirane 

centralne funkcije mesta. Na južni strani objekta je urejena povezava, ki omogoča 

dostop do objekta, v bližini  je načrtovana tudi ureditev mobilnostnega vozlišča. 

Mestna občina Maribor skupaj z razvojnimi institucijami že dalj časa išče možnosti 

za prostorsko umestitev novega podjetniškega centra kot enega od pomembnih 

podpornih elementov pri ustanavljanju in razvoju inovativnih podjetij. Mestna 

občina Maribor bo z vzpostavitvijo podjetniškega centra zagotovila ustrezne 

prostore za naselitev novih in obstoječih podjetij. Na velikosti bruto površin bo 

podjetniški center lahko zagotovil prostor za cca. 200 delovnih mest. 200 delovnih mest
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Lastništvo KPD

RRA Podravje - Maribor

�zična oseba

GZ Maribor, Geodetska dejavnost d.o.o.

3/4 MOM, 1/4 RRA Podravje - Maribor

MOM

MOM

trakt  A  

trakt  B  

trakt  C  

  trakt  D
  centralni objekt  E

  trakt  F
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2.   Lastništvo KPD
V severozahodnem traktu objekta KPD je bil z obnovo, ki je bila so�nancirana s sredstvi EU, zagotovljen prostor za 

Podjetniški center RRA, kjer so naseljene podporne dejavnosti za podjetja iz Maribora in Podravske regije. V poslopju 

deluje več razvojnih institucij (Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Teces – raziskovalni inštitut za 

električne stroje, Deutz Engineering, Zavod RS za varstvo narave, …), podjetniških podpornih točk (SPOT svetovanje 

Podravje, EEN – Evropska podjetniška mreža, … ), kot tudi inovativnih podjetij. Z izjemo kletne etaže, ki je v zaključni fazi 

obnove, so vsi prostori zasedeni.  

Osrednji trakt, ki je v lasti Mestne občine Maribor, je že več let prazen in potreben korenite obnove. Predlagana obnova 

trakta za podjetniški center je ocenjena kot najprimernejša vsebina objekta, ki se odlično povezuje z obstoječimi in 

predvidenimi dejavnostmi v že obnovljenem severozahodnem traktu.

Za nadaljnje razvojne možnosti in delovanje podjetniškega centra je na voljo tudi še ne obnovljen vzhodni trakt 

kompleksa bivšega KPD (ki je prav tako že v lasti Mestne občine Maribor in Regionalne razvojne agencije za Podravje - 

Maribor).
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Programske vsebine posameznih krakov objekta KPD:
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3.   Programska zasnova KPD
Programsko so posamezni kraki objekta različno zasnovani. Kraki A, D in E bodo namenjeni podpori podjetništvu ter 

razvojnim inštitucijam, medtem ko je raba kraka B namenjena hotelskim dejavnostim, krak C pa muzeju. Kljub različnim 

vsebinam bi želeli vzpostaviti sodelujoč odnos med posameznimi uporabniki.
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4.   Razvojni projekti v okolici KPD
V neposredni bližini KPD je predvideno novo razvojno območje Maribora, ki zajema mobilnostno vozišče, območja 

med železniško progo in Nasipno cesto ter novo cestno povezavo med Taborom in Pobrežjem oz. podaljšek Ulice 

Pariške komune. Na razvojem območju se bo spodbujalo trajnostno multimodalno urbano mobilnost, navezavo 

osebnega prevoza na železniški in cestni, JPP, kolesarski in peš promet. Nova ureditev predvideva naslednje vsebine:

•    poslovne in stanovanjske stavbe,

•    1.200 parkirišč za potrebe P&W in KPD,

•    električni avtobus, ki bo območje povezal s centrom mesta,

•    železniško postajališče,

•    izposoja e-koles in e-avtomobilov,

•    prostor za avtodome,

•    avtobusno postajališče,

•    parkirišče za turistične avtobuse,

•    sončna elektrarna.
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5. Demografska izhodišca
Slovenija se sooča s težavami pomanjkanja visoko kakovostnih delovnih mest, usposobljenega kadra, odhajanja 

perspektivnih kadrov v tujino in staranja prebivalstva. Napovedi tudi kažejo, da bo imela Slovenija (ob sedanjem 

trendu) čez 50 let skoraj tretjino prebivalcev starejših od 65 let. Proces staranja in krčenja delovne sile bi lahko upočasnil 

rast produktivnosti. Posledice tovrstnih sprememb pomenijo, ob ohranjanju sedanjih sistemov socialne varnosti,  tudi 

vedno večji vpliv na javne proračunske izdatke. 

Mestna občina Maribor je v procesu oblikovanja ukrepov, ki bodo blažili posledice demografskih gibanj, obenem pa 

ponujali nove možnosti mladi generaciji, idejam polnim energije, poguma pa tudi predrznosti v vseh starostnih 

skupinah. Tega nam trenutno primanjkuje v kvaliteti in kvantiteti. 

Novo vzpostavljen Kreativni park Drava bo ponujal številne možnosti za razvoj, izobraževanje in usposabljanje 

perspektivnega kadra, prav tako pa bo mladim omogočal nova, kakovostna delovna mesta.

6. Cilji

 6.1. Revitalizacija območja 

Objekt KPD je že več let neizkoriščen potencial mesta. Do leta 2021 je bila obnovljena le tretjina objekta, ki v celoti meri 

več kot 15.000 m2. V mestu se tudi zavedamo, da so ta območja pomembna za širši razvoj in jih želimo čim prej aktivirati 

ter ponovno vzpostaviti njihovo funkcijo.

Mesto Maribor želi v prihodnje uporabiti ta območja in prazne objekte za potrebe, ki jih izkazujejo ciljne skupine, ki 

nudijo kreativni in inovativni model uporabe objekta ter odpirajo možnosti za nova delovna mesta.  

 6.2. Razvoj podjetništva in kreativnih idej

Prostori obstoječega kompleksa stavb ponujajo različne možnosti za namestitev in izvajanje podjetniških dejavnosti, ki 

jih spremljajo pisarne ter prostori za start-up in razvojno usmerjena podjetja, podjetniške mreže kot tudi prostore za 

izvedbo dogodkov in razstav.  

Z združevanjem aktivnosti regijskih podjetniško podpornih institucij, razvojem novih storitev, programov in projektov, 

bo lokacija Kreativnega parka postala sodoben regijski podjetniški center ter se uveljavila v širšem evropskem prostoru.
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6.3. Energetsko varčen objekt

Pilotski primer energetsko varčne obnove tovrstnega javnega zgodovinskega objekta v slovenskem prostoru bo 

pokazal rešitve za transformacijo v sodoben energetsko varčen objekt. Vključeni bodo segmenti oboda stavbe, 

ogrevanja in regulacije, vgradnja visoko učinkovitih klimatskih naprav in regulacije, varčnih sistemov razsvetljave  …

Pri prenovi objektov stremimo k večji energetski učinkovitosti, višjim prihrankom pri stroških energentov, nižjim 

stroškom vzdrževanja in vse manjšim emisijam Co2.

Obnovo objekta je smiselno zasnovati na način, da bi le-ta tudi proizvajal energijo za svoje delovanje s ciljem ''zero 

energy'' objekta – proizvede kolikor porabi v celotnem obsegu.

6.4. Pametna stavba

Digitalizacija postaja vse pomembnejša v gradbenem sektorju. Cilj je, da bi s konceptom pametne obnove ustvarili 

zgradbo, ki jo je enostavno vzdrževati. Slednja bo uporabnikom nudila večje udobje, zahvaljujoč boljšemu poznavanju 

njihovih potreb in rabe različnih prostorov.

14



Pametna stavba, ki predstavlja nepremičnine prihodnosti, predlaga, da se človek postavi v središče uporabe v stavbah. 

Za to so potrebni trije glavni elementi:

•    BIM (informacijsko modeliranje objektov), ki omogoča oblikovanje digitalnega modela stavbe iz nabora podatkov,

•    senzorji povezanih naprav, ki zbirajo te podatke,

•    sodelovanje med različnimi akterji, ki združujejo strokovnjake v sektorju in uporabnike.

Cilj digitalizacije pri upravljanju stavbe je predvsem izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij CO2. 

Zahvaljujoč inovacijam bodo lahko uporabniki uživali v svojih prostorih večjem udobju. BIM omogoča tudi projekcije 

stroškov obratovanja celotnega objekta, porabe energije, kar je vezano na predhodno točko, v kolikor bi se lahko na 

objektu pridobivala energija.

S pomočjo integriranih rešitev bo omogočena mehanizacija številnih sistemov, sama učinkovitost pa bo omogočila 

tudi večjo produktivnost zaposlenih. Uporabnikom bodo zagotovljeni prihranki in boljše počutje, na primer 

zahvaljujoč mehanizaciji prezračevalnih sistemov in ogrevalnih sistemov z obnovljivo energijo, ki omogočajo 

doseganje idealne temperature glede na potrebe.

 

6.5. Prenova objektov 

Prenova objektov bo izvedena na trajnosten način z uporabo materialov po načelih krožnega gospodarstva. 

Upoštevala bo vse veljavne predpise, tako s področja energetske učinkovitosti kot varovanja kulturne dediščine.

Sama prenova objektov bo demonstracija uporabe zelenega javnega naročanja kot tudi uporabe sekundarnih 

materialov – predelanih, recikliranih, popravljenih in ponovno uporabljenih, kjer je to mogoče in smotrno. Z uporabo 

BIM ( ali podobnega ) orodja bomo imeli že pred prenovo vse potrebne podatke za celovito delovanje stavbe za ves čas 

njene uporabe kot tudi nadzor nad izvedbo del in uporabo materialov.

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor želi s takšno prenovo postaviti smernice za prenove opuščenih 

objektov v regiji ter pozicionirati Maribor in regijo kot napredno razvojno okolje in spodbuditi podjetniški razvoj na 

področju krožnega bio gospodarstva v regiji.

Takšna prenova je skladna tako s programi v okviru Evropskega zelenega dogovora o pobudi europa.eu, kot tudi 

smernicami različnih dokumentov za področje prenove stavb.

Okolica stavbe bo urejena skladno s potrebami uporabnikov – spodbujala bo trajnostne mobilnostne vsebine, 

zazelenitev zunanjih površin je nujna za vzpostavitev prijetnega delovnega okolja in zunanjih prostorov za druženje 

uporabnikov in izvajanje izobraževalnih vsebin (zunanja učilnica).
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7. Vsebine

Eden izmed traktov objekta je s strani Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor v preteklem desetletju že bil 

prenovljen v podjetniški center, ki uspešno združuje številne regijske razvojne institucije, kreira projektne ideje in nudi 

podporo obstoječim in novim podjetnikom. Prvi korak prenove je uspešno prestal fazo preverjanja rezultatov ter nudi 

priložnost za nadaljnji razvoj vsebin in ukrepov, predvsem pa lahko omogoči kreiranje številnih delovnih mest na 

območju Maribora in širše regije.

V objektu se predvidijo nove vsebine, katerih tematike vključujejo:

7.1. Regijski mrežni podjetniški inkubator

Objekt bo zagotavljal sodobno infrastrukturo za delovanje regijskega mrežnega inkubatorja, kamor bodo umeščena 

perspektivna mlada podjetja. Na razpolago bodo različne vrste prostorov za inkubiranje in sicer pisarne, laboratoriji, 

delavnice, coworking prostor itd. Hitra rast podjetij bo podprta s spremljevalnimi storitvami svetovalne mreže, ki jih bo 

izvajalo partnerstvo vključenih institucij.
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7.2. Prostori za razvojna podjetja in podjetniške mreže

V objektu bodo zagotovljeni pisarniški prostori in delavnice za potrebe inovativnih podjetij z razvojnim potencialom 

kot tudi za skupne razvojne projekte podjetij in sodelujočih razvojnih institucij.

7.3. Razstavno prireditveni prostor/hišni sejmi za potrebe regijskega 
gospodarstva ter podjetništva/kreativnih in kulturnih industrij/turizma 

Objekt bo nudil infrastrukturo za celovite predstavitve vrhunskih in inovativnih regijskih produktov, uporabljenih 

tehnologij, izvedbo poslovnih dogodkov, ključnih regijskih projektov, razstav in prireditev. Prostor bo zasnovan z 

uporabo sodobnih digitalnih tehnologij, ki omogočajo kreativne digitalne predstavitve za širok spekter uporabnikov.

Podjetja in institucije bodo imeli možnost najeti prostor za predstavitev svojih produktov in procesov dela ter možnost 

organizirati dogodke v okviru programa Kreativnega parka Drava, kot so predstavitve inovativnih produktov, 

mednarodnih projektov in dosežkov, dogodke mreženja ipd. Poleg navedenega bodo podjetja imela možnost 

sodelovati tudi pri protokolarnih dogodkih, kot npr. obisk gospodarskih delegacij, ipd.

Partnerji v projektu Kreativnega centra Drava bodo v sodelovanju z zunanjimi eksperti koristili prostore konferenčnega 

dela za izvajanje dodatnih vsebin usposabljanj za potrebe podjetništva, kreativnih industrij, razvoja turizma in lokalnih 

skupnosti.

7.4. Svetovalne storitve na področju podjetništva:

Skozi programe svetovalne podpore SPOT, PONI, SIO, EEN, program podpore socialnemu podjetništvu idr. bo 

podjetjem, ki bodo delovala na lokaciji KPD, kakor tudi potencialnim podjetnikom ter podjetjem iz širše regije, na voljo 

strokovno spremljanje ter celovita svetovalna podpora skozi vse razvojne faze poslovne ideje – od uvodnega/ 

splošnega informiranja pred in ob nastanku podjetja, do nadaljnjega poglobljenega svetovanja na različnih tematskih 

področjih, ključnih za uspešno rast in razvoj podjetij.

Na voljo bodo naslednje svetovalne storitve:

• SPOT:  regijski  info center za podjetništvo, 

• PONI:  usposabljanja in svetovanja za bodoče podjetnike, 

• SIO:  podporne storitve za start-up podjetja,

• Enterprise Europe Network/Evropska podjetniška mreža: podporne storitve na področju internacionalizacije 

poslovanja podjetij, 

• svetovanje na področju socialnega podjetništva.
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7.5. Center kreativnih industrij

Aktivnosti centra bodo usmerjene v razvoj novih izdelkov in storitev: spodbujanje podjetništva v kreativnem sektorju in 

uporabe tradicionalnih obrti, veščin in tehnologij, nadgradnja blagovnih znamk v povezavi s kulturnim turizmom, 

spodbujanje uporabe novih znanj in oživitev tradicionalnih gospodarskih panog z vzpostavitvijo multidisciplinarnega 

sodelovanja med ustvarjalci in podjetji (in drugimi sektorji) za razvoj inovacij, novih produktov, storitev, izkušenj in 

blagovnih znamk ter za družbeni napredek. Vsebinsko je predvidena vzpostavitev kreativnega inkubatorja v navezavi z 

manjšimi vozlišči (obstoječi coworkingi za KKS, npr. Vetrinjski dvor, razvojne agencije/hubi v Slovenski Bistrici, na Ptuju, 

v Lenartu v Slovenskih goricah in v Ormožu).

Aktivnosti centra bodo vključevale:

• izobraževanje in mentorstvo: razvoj podjetniških in specializiranih kreativnih znanj in drugih veščin za rast 

kulturnega in kreativnega sektorja,

• prenos inovacij in dosežkov KKS na gospodarske subjekte, lokalno samoupravo in druge sektorje,

• medsektorsko in interdisciplinarno povezovanje (KKS, gospodarstvo, javne službe in lokalna samouprava, 

nosilci izobraževanja ipd.).

7.6. Regijski demo center krožnega gospodarstva

V novih prostorih so načrtovane funkcije demo centra, krožne platforme, podpornega okolja za javni sektor in 

podpornega okolja za podjetniški sektor.

Demo center bo predstavljene primere dobrih praks in uspešno delujočih rešitev skozi regijsko mrežo kontaktnih točk 

le-te približal širši populaciji in na ta način prispeval k hitrejšemu uveljavljanju krožnega modela gospodarstva. 

Krožna platforma bo skupaj z demo centrom pripravljala tematske konference in na ta način prispevala k večji 

prepoznavnosti pomena prehoda na krožno gospodarstvo. V okviru platforme želimo vzpostaviti tudi Borzo 

sekundarnih materialov in na ta način prispevati k zmanjšanju rabe naravnih virov kot tudi  povezovanju deležnikov pri 

izmenjavi sekundarnih materialov.

Demo center v KPD bo centralna enota širše regijske mreže. Predstavljene krožne dobre prakse in rešitve bodo redno 

kvartalno gostovale v regiji glede na speci�ke posameznega področja regije. Demo center bo namenjen med drugim 

tudi predstavitvam dosežkov SRIP Krožnega gospodarstva in njihovih članov.

Namen podpornega okolja je ponuditi javnemu sektorju pomoč pri implementaciji principov krožnega bio 

gospodarstva v vsakdanje delovanje sistema. Javno naročanje je eden bistvenih mehanizmov, kjer se lahko principi 

krožnega gospodarstva že danes uporabljajo in tako prispevajo k postavljanju trajnostnega pristopa pri nabavi in 

izvedbi produktov in storitev. 

19



20

7.7. Mrežni  talent  center

Mrežni talent center bo predstavljal orientacijsko platformo, ki podpira mlade v šolah in programih usposabljanja: 

mladim ponuja pomoč pri sprejemanju odločitev, da najdejo program usposabljanja, ki je zanje primeren in jih bo 

pripeljal do njihovih ciljev. V talent centru bomo sledili trendom, jih znali pravočasno zaznati, napovedati ključne 

kompetence, ugotavljati vrzeli med dejanskimi in zahtevanimi kompetencami in se nanje odzivati s ponudbo 

izobraževanj/usposabljanj ter ostalimi storitvami karierne orientacije. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bo 

razvita tudi digitalna platforma za testiranje talentov.

7.8. Podpora  digitalizaciji  regije

Ponudniki  storitev na področju digitalizacije bodo kot uporabniki prostorov nudili svoje znanje in storitve 

gospodarskim subjektom, lokalnim skupnosti ter ostalim uporabnikom ter tako pospešili uvajanje digitalizacije v 

razvoj mesta in same regije.  Organizacija prireditev, usposabljanj ter prikazov primerov dobrih praks na področju 

digitalizacije bo v okviru skupne infrastrukture centra omogočila visoko osveščenost in obveščenost okolja ter 

pripomogla k iniciiranju novih idej in skupnih projektov. 

7.9. Projektne pisarne

Pomembno vlogo v objektu bodo igrale projektne pisarne za izvajanje ključni regijskih in lokalnih razvojnih projektov. 

V njih bodo skupaj nastopali tako predstavniki znanja, gospodarstva in zainteresiranih uporabnikov.

7.10. Demo center pametne stavbe

Predviden je demo prostor, kjer bodo predstavljeni: učinkovitost in delovanje stavbe, energetska bilanca stavbe kot 

celote – delovanje: (a) sistemi oskrbe z energijo na podlagi energije iz obnovljivih virov; (b) soproizvodnja; (c) daljinsko 

ogrevanje, hlajenje; (d) vpliv  stavbe na okolje, poraba vode,…, inovativni fasadni ovoj, izolativnost, sistemi ogrevanja, 

hlajenja, prezračevanja ...

Razvoj vsebin podpornih storitev bo oblikovan kot podporni mehanizem za realizacijo ciljev prenovljene Slovenske 

strategije pametne specializacije za programsko obdobje 2021–2027 ob upoštevanju pripadajočih fokusnih področij.



Partner

Mestna občina Maribor

RRA Podravje - Maribor

Univerza v Mariboru

Štajerska gospodarska zbornica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

Fundacija Prizma

Regijska razvojna mreža

Dejavnost

Lokalna skupnost

Regionalni razvoj, podpora podjetništvu

Izobraževanje, R&D

Svetovanje, mreženje, usposabljanje, poslovni dogodki,
 ter krožno gospodarstvo in razvoj človeških virov

Svetovanje, mreženje, izobraževanja, 
poslovni dogodki

Razvoj človeških virov, socialno podjetništvo

Lokalne agencije, podjetniški centri, 
partnerji z vsebinami in programi za delovanje KPD

8. Partnerska mreža
Kreativni park Drava bo svoje poslanstvo uresničeval skozi partnersko mrežo lokalne skupnosti, institucij, organizacij in 

podjetij ter tako omogočal posameznikom in skupinam, da aktivno sodelujejo in razvijajo svoj interes v številnih 

podjetniških vsebinah. Partnerska mreža omogoča lažje povezovanje in sodelovanje odličnih kompetenc in kot taka 

predstavlja orodje za lažje identi�ciranje sodelovanj za razvoj novih produktov, storitev in celovitih rešitev.
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9. Predlog prenove stavbe

Stavba kot demonstracijski projekt KPD bo s svojo pojavnostjo, arhitekturo in energetsko učinkovitostjo obnove 

zgodovinskega objekta predstavljala inovacijo v okolju.  Zasnovana, načrtovana, obnovljena in upravljana mora biti v 

skladu z Energetskim zakonom in Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Obnovljena stavba mora zagotavljati 

funkcionalnost, kakovost oblikovanja interierja, varstvo zdravja, varnosti ter ugodja in imeti zagotovljen dostop vsem 

skupinam, tudi invalidom in gibalno oviranim.

Kompleksnost stavbe bo omogočala prikaze, uporabo in integracijo inovacij na različnih področjih:

• ovoj stavbe,

• materiali,

• pridobivanje/poraba energije – obnovljivi viri, alternativni viri,

• naravna in umetna svetloba,

• naravno in umetno prezračevanje,

• funkcionalnost – sodobni načini souporabe prostorov,

• dostopnost – zelena mobilnost.

Stavba bo pripomogla k uvajanju najnovejših tehnologij, k uveljavljanju najnovejših standardov na področju trajnostne 

obnove objektov in učinkovite rabe energije in s tem širšo promocijo njihove uporabe, sama obnova pa bo temeljila na 

principu krožnega gospodarstva, kot je podrobneje opisano v točki 3.5. Obiskovalci ter zainteresirana javnost bodo 

skozi vrsto prikazovalnikov o delovanju stavbe obveščena o njenem delovanju – porabi energije, proizvodnji energije, 

kakovosti zraka, o kakovosti dostopa naravne svetlobe in vplivu na človeka.

centralni objekt E

vzhodni trakt D
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15.000 m2
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Tloris obstoječe stanje

Tloris vizije



 9.1. Prenova centralnega objekta KPD in vsebine posameznih etaž

Sama obnova bi zajemala pripravljalna dela, rušitve, gradbena dela, obrtniška dela, napeljavo instalacij, vgradnjo 

stavbnega pohištva, zunanjo ureditev objekta in površin, ipd..  Vsi posegi na in v objektu se morajo izvajati v skladu s 

pogoji in soglasjem ZVKDS Maribor, ker spadajo pod kulturno-varstveni režim varovanja kulturne dediščine.

Objekt bo obnovljen in usposobljen za delovanje po etažah. Klet, pritličje, dve nadstropji in mansarda bodo namenjeni 

organizaciji dogodkov, pisarnam in delavnicam.

E
Centralni objekt
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Obstoječe stanje kompleksa KPD
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Predlagana prenova kompleksa KPD
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Centralni objekt



Kletna etaža

Po prejemu in potrditvi programske zasnove se v osrednjem, centralnem delu uredijo prostori za potrebe delavniških in 

pisarniških prostorov. Deloma se predvidijo tudi prostori za arhiviranje/skladiščenje za potrebe dejavnosti objekta.

Dostopi preko avle z dvigaloma na obeh straneh objekta ter obeh stopnišč na nasprotnih straneh objekta.
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Centralni objekt



Pritličje

Prostori bodo namenjeni poslovni dejavnosti: pisarniški prostori za svetovanje in informiranje ter razstave in dogodke 

za širšo javnost ter dve sejni sobi za sestanke, s sodobnimi možnostmi digitalizacije predstavitev. 

Dostopi preko avle z dvigaloma na obeh straneh objekta ter obeh stopnišč na nasprotnih straneh objekta.
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Centralni objekt



1.  nadstropje

V osnovi bo namenjena organizaciji dogodkov (razstavno prireditveni del in sejne sobe), tako za potrebe podjetniškega 

centra kot širšega programa Mestne občine Maribor.  Del prostorov se nameni tudi co-working pisarniškim prostorom.  

Prostor je zasnovan s centralnim, asimetričnim jedrom, ki je namenjen prireditvenemu delu, na severnem vhodu 

(Europark) in južnem delu se predvidi dvigalo ter obnovljeni in preoblikovani obstoječi stopnišči, navezani na sklope 

uporabnikov glede na njihovo lociranost v objektu.
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Centralni objekt



2. nadstropje

Predvidena je večnamenska raba prostorov. Osrednji prostor bo omogočal večnamensko rabo: razstavni in prireditveni 

prostori ter možnost prilagoditve co-working pisarniškim prostorom. 

  

Dostopi preko avle z dvigalom na obeh straneh objekta ter stopnišč na nasprotnih straneh objekta. 
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Pisarne                      Komunikacije        
Prireditveni

prostori        
Pomožni
prostori Skupaj m2Etaže

Klet

Pritličje

I nadstropje

II nadstropje

Mansarda

Skupaj

426

506

327

198

545     

2.002 

                 

110

389

399

90

988

                     282

410

404

351

200

1.647

                            316

65

88

80

65

614

  1.024

1.091

1.208

1.028

900

5.251

1

2

3

4

5

Mansarda

V celoti namenjena poslovni dejavnosti podjetniškega inkubatorja ter podjetjem in institucijam na področju 

pospeševanja podjetništva ter regionalnega razvoja s pisarniškimi prostori.

Dostopi so preko avle z dvigalom ter stopnišča.

Površine centralnega objekta

Investicija v obnovo centralnega objekta KPD za namene vzpostavitve podjetniškega centra predstavlja gradbene 

posege na površini 5.251 m2 in obnovo kleti, pritličja, 2 etaž in mansarde. Speci�kacija površin po njihovi namembnosti 

in po etažah je prikazana v naslednji tabeli.
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D
Vzhodni trakt

9.2  Prenova vzhodnega trakta KPD in vsebine posameznih etaž

Sama obnova bi zajemala pripravljalna dela, rušitve, gradbena dela, obrtniška dela, napeljavo instalacij, vgradnjo 
stavbnega pohištva, zunanjo ureditev objekta in površin okoli ipd.. Celotni objekt je smotrno dograditi, enako kot 
izvedeno pri zahodnem traktu.

Vsi posegi na in v objektu se morajo izvajati v skladu s pogoji in soglasjem ZVKDS Maribor, ker spadajo pod 
kulturno-varstveni režim varovanja kulturne dediščine.

Lastniško je objekt v lasti Mestne občine Maribor (3/4) in Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor (1/4).

Zaradi prodaje parcel investitorju poslovnega objekta Europark je potrebno upoštevati omejitve dostopa v objekt iz 
zahodne strani. 
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Obstoječe stanje kompleksa KPD
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Predlagana prenova kompleksa KPD
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Vzhodni trakt

38



Kletna etaža

Po prejemu in potrditvi programske zasnove se v osrednjem, centralnem delu uredijo prostori za potrebe delavniških in 
pisarniških prostorov ter prireditveni prostori. Deloma se predvidijo tudi prostori za arhiviranje/skladiščenje za potrebe 
delovanja objekta in izvajanja programskih vsebin. 

Dostopi z dvigalom  v centralnem delu objekta ter čez stopnišče.
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Vzhodni trakt



Pritličje

V osnovi bo namenjeno pisarniškim in deloma co-working prostorom. Sklopi pisarn so razvrščeni ob glavnem hodniku, 
z možnostjo grupiranja in predelitev v sklopu notranje opreme. Predvidi se tudi skupna konferenčna soba.  V 
povezovalnem prizidku med trakti se predvidi večnamenski prostor za prezentacije.

Prostor je smotrno povezati s centralnim delom, jedrom, ki je namenjen prireditvenemu delu. Smiselna bi bila tudi 
souporaba dvigala v južnem delu centralnega objekta. Dostop preko obnovljenega obstoječega stopnišča.
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1. nadstropje

V celoti namenjeno poslovni dejavnosti – podjetniškemu centru in bo dopolnjeval vsebine konferenčne infrastrukture 
iz glavnega trakta objekta. Sklopi pisarn so razvrščeni ob glavni komunikaciji, z možnostjo grupiranja in predelitev v 
sklopu notranje opreme.  V 1. nadstropju se predvidi tudi prireditveni prostor v obliki predavalnice, am�teatra, ipd.  

Dostopi z dvigaloma  v centralnem delu objekta ter potom stopnišča. V povezovalnem prizidku med trakti se predvidi 
večnamenski prostor za dogodke.

41

10                             5               3        2     1

Vzhodni trakt



2. nadstropje

V celoti namenjeno poslovni dejavnosti – pisarnam za inovativna podjetja. Sklopi pisarn so razvrščeni ob glavni 
komunikaciji, z možnostjo grupiranja in predelitev v sklopu notranje opreme. 

Dostopi z dvigalom  v centralnem delu objekta ter v okvirju obnovljenega obstoječega stopnišča.
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Mansarda

Namenjena poslovni dejavnosti podjetniškega centra ter podjetij in institucij na področju pospeševanja podjetništva 
ter regionalnega razvoja s pisarniškimi prostori / navezava na dejavnost inkubatorja iz ostalih traktov.

Dostopi so preko obnovljenega stopnišča in dvigala v drugem nadstropju.

10                             5               3        2     1
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Pregled površin vzhodnega trakta objekta KPD

Investicija v obnovo vzhodnega trakta KPD za namene vzpostavitve podjetniškega centra predstavlja gradbene 
posega na površini 3.593 m2 in obnovo kleti, pritličja, dveh etaž in mansarde. Speci�kacija površin po njihovi 
namembnosti in po etažah je prikazana v naslednji tabeli.
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Vzhodni trakt

Pisarne                      Komunikacije        
Prireditveni

prostori        
Pomožni
prostori Skupaj m2Etaže

Klet

Pritličje

I nadstropje

II nadstropje

Mansarda

Skupaj

331

422

449

578

262     

2.042 

                 

288

114

126

527

                     164

178

114

138

80

674

                            137

52

69

53

40

351

 920

765

758

769

381

3.593

1

2

3

4

5



 10.  Ocena investicijskih stroškov

Investicija v obnovo centralnega objekta KPD ter kraka D predstavlja gradbene in ostale posege na površini 5.251 m2 
oz. 3.593 m2. Skupni obseg obeh navedenih objektov tako zajema 8.844 m2 površin. Strošek investicije zajema tudi 
priprava potrebne projektne dokumentacije.

Ocena investicijskih stroškov, ter stroškov priprave projektne dokumentacije  (IZP / DGD / PZI)

Etaže                                                                                                     EUR / m2               m2             Vrednost v EUR (brez DDV)
1.800,00

1.700,00

                        Skupaj

Centralni objekt KPD

Vzhodni trakt KPD

Priprava projektnedokumentacije IZP, DGD, PZI

5.251

3.593

9.451.800,00

6.108.100,00

180.000,00

15.739.900,00
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