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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 

 
Datum: 12.06.2018 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 

 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 – druga obravnava  

 
Občina Pivka predlaga Občinskemu svetu Občine Pivka v sprejem predlog (izraz iz 
Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07-
obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13, v nadalj. Poslovnik OS) – usklajen predlog (izraz 
iz Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10- ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 
76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO, v nadalj. ZPNačrt) Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 (v nadalj. Odlok SD OPN 
Pivka št. 1)  v drugi obravnavi, po postopku  za sprejem odloka, kot je opredeljen v 77. 
do 85. členu Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 
29/07-obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13).  
 
Obrazložitev 
 
1. Pravna podlaga za sprejem odloka  
 
52. člen ZPNačrt  

 
2. Razlogi za sprejem odloka 
 
Občina na podlagi pridobljenih drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o 
sprejemljivosti izvedbe plana na okolje uskladi predlog občinskega prostorskega načrta 
in ga pošlje v sprejem občinskemu svetu. 
 
Odlok SD OPN Pivka št. 1 je bil obravnavan na 20. seji Občinskega sveta Občine Pivka. 
Občinski svet je soglašal z določbami predloga, vendar je bilo potrebno pred dokončnim 
sprejemom pridobiti še pozitivna mnenja Direkcije RS za vode, Zavoda za gozdove ter 
odločbo, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna. 
 
Odločba št. 35409-103/2015/29 Ministrstva za okolje in prostor, da v postopku priprave 
Odloka SD OPN Pivka št. 1 ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje je bila 
izdana 29.5.2018. 
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Za področje upravljanja z vodami je bilo 8.6.2018 izdano Drugo mnenje št. 35012-
93/2017-12, v predloženem gradivu so bile upoštevane njihove dodatne zahteve: 

- Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o 
vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte 
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so 
sestavni del prikaza stanja prostora.  

- Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni 
razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju 
posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v 
prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba 
zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in 
izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v 
prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih 
prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor 
oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora 
prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne 
nevarnosti za novo stanje.  

- Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so 
dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov.  

- Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinei so na poplavnem območju dopustni posegi v 
prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter 
posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti 
predpisi.  

katere smo vključili v 30. člen SD OPN Pivka št. 1 

- Pri posegih v prostor je treba upoštevati pogoje in omejitve posegov v vodno dobro 
zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke, ki so 
določeni s predpisi s področja upravljanja z vodami, in so sestavni del Prikaza stanja 
prostora.  

katero smo vključili v 25. člen SD OPN Pivka št. 1 

- Glede ostalih Odlokov o varovanju virov pitne vode pa bi bilo smiselno, da se v Prikazu 
stanja prostora prikaže tista grafika, ki je usklajena s tekstualnim delom, ne glede na 
prikaz v Atlasu okolja.  

katero smo zamenjali v Prikazu stanja prostora SD OPN Pivka št. 1 

- Zemljišča v EUP TR 05/5 so vezano na trenutni plan stavbna zemljišča, s strani DRSV, 
oziroma takratnega ARSA je bilo za izgradnjo dostopne poti in komunalne infrastrukture 
v Trnju na  zemljiščih s parc. št. 1647/8, 1647/9 in 1646/1, vsa k.o. Trnje v Občini Pivka 
izdano vodno soglasje pod št. 35507-941/2010-10 z dne 26.9.2012. Če zemljišča 
ostanejo stavbna, potem je potrebno v predlog odloka dodati poglavje, oziroma prilogo 
usmeritve za izdelavo OPPN in opredeliti omejitve. 

- posredujem vam pripombo na usmeritve za OPPN za enoto urejanja prostora TRNJE 
05, in sicer predlagamo, da se zaradi razumevanja briše navedba v oklepanju (iz 
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vodnega soglasja), saj je namen izdelave hidrološko-hidravlične študije, da v okviru 
območja OPPN opredeli omilitvene ukrepe z namenom zmanjšanja poplavne 
ogroženosti predmetnega območja in izven njega.  

v grafičnem prikazu SD OPN Pivka št. 1 je spremenjena namenska raba v EUP TR 05/5:  

v podrobnih PIPih so zapisane usmeritve za izdelavo OPPN, v 30. členu SD OPN Pivka 
št. 1 je dodana TR 05/5 

Na podlagi pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode in zaradi predhodnih usklajevanj 
besedila z Zavodom za gozdove je do obravnave gradiva ne seji občinskega sveta 
pričakovati tudi pozitivno mnenje slednjega.  
 
Zaradi dolgotrajnosti sprejemanja SD OPN Pivka št. 1 ter vloženih vlog na UE Postojna 
pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 61/17, 72/17 - popr.) je bila s 
strani občine predlagana sprememba 84. člena:  
 
84. člen 
(dokončanje že začetih postopkov) 
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo Odloka, 
se lahko104 končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
104 besedica »lahko« dodana na podlagi amandmaja na 22. seji OS 
   
3. Cilji in načela odloka 
 
Obseg in vsebina Odloka SD OPN Pivka št. 1 je opisana v prilogah tega dokumenta.  
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4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Sprejem predlaganega Odloka SD OPN Pivka št. 1 v drugem branju nima neposrednih 
finančnih posledic v proračunu. 
Z uveljavitvijo odloka bo omogoča realizacija načrtovanih ureditev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:                  Župan: 

  
 
 
 
 
 
Priloge (spletna stran občine Pivka): 

1. besedilo Odloka SD OPN Pivka št. 1 z opombami 
2. čistopis Odloka SD OPN Pivka št. 1  
3. grafični del  

Tadeja Zadelj, u.d.i.g. 
Višja svetovalka za urejanje prostora in 
gospodarske javne službe 

               Žig:      Robert Smrdelj 
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OBČINA PIVKA          
OBČINSKI SVET         
 
 
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10, 111/13) in 81., 82., 83., 84. in 85.  člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07-obvezna razlaga, 7/11, 
52/12, 101/13) je Občinski svet Občine Pivka, na svoji redni ________. seji, dne 
__________ sprejel sledeči    
 
 
 
 
     S  K  L  E  P   
 

1.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Pivka št. 1 se sprejme v drugem branju. 

 

2.  
 
Sklep velja takoj.   
 
 
         

 
             Ž U P A N 

 
                                              Robert Smrdelj   

Številka:   
Dne:    
 

 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo:  

1. Arhiv občinskega sveta, tu.  
2. Prostorsko načrtovanje, urbanizem, tu 

 
 
 
 
 
 


