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1. CILJ IN NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE 

Pobudnik lokacijske preveritve Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka skupaj z investitorjem Orpea d.o.o., 

Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana IZP dokumentacije Dom Pivka – novogradnja (projektant K&S arhitekti 

d.o.o., Ljubljana, št. proj. /XII, maj 2019) načrtuje gradnjo doma starejših občanov z imenom  DOM PIVKA - 

SREDIŠČE ZA KAKOVOSTNO SOŽITJE na lokaciji Bedink v skladu s podeljeno koncesijo na javnem 

razpisu za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše v območni enoti ZZZS Koper 

investitorju ORPEA d.o.o., Dom Pivka v Pivki za 64 mest z odložnim pogojem (začetek opravljanja dejavnosti 

do 31. 12. 2020). 

Območje obravnave,  z lokalnim imenom »Bedink« se nahaja v zaledju trgovine Spar v središču naselja 

Pivka. Območju načrtovanih ureditev se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom za del območja Bedink P1-

S9-S1 v Pivki (Ur. l. RS, št. 50/07) – v nadalj. OLN Bedink. Območje potencialnega dodatnega 

preoblikovanja teren , ki se nahaja severno od predvidene ceste, se ureja z Odlokom o občinskem 

prostorskem načrtu občine Pivka (Ur. l. RS, št. 79/10 in 47/18) in sicer predstavlja EUP z oznako PI 20/2 s 

PNRP z grafično oznako CU in predvidenim občinskim podrobnim prostorskim načrtom (območje ni predmet 

te lokacijske preveritve). 

 

Predmet lokacijske preveritve je območje znotraj OLN Bedink in sicer dopustitev individualnega 

odstopanja pri investicijski nameri izgradnje doma starejših občanov tako, da se določi individulano 

odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (v nadalj.: PIP) in sicer zaradi fizične lastnosti 

zemljišča, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na 

katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne 

stroške na strani investitorja ali občine. 

 

Z OLN Bedink je načrtovana gradnja doma starejših občanov s kapaciteto 120 oskrbovancev na reliefno 

zahtevnem terenu, saj območje v naravi predstavlja grič Bedink, ki se strmo vzpenja vzhodno od parkirišča 

pri trgovskem objektu Spar (od cca 547.00 m n.v. do 557.00 m n.v.), južno od gostišča Sušelj (od cca 546.00 

m n.v. do 557.00 m n.v.) in severno od zelenega koridorja za obstoječimi objekti ob Javorniški cesti ter v 

blažjem naklonu zahodno od odprtega območja krajine Pivškega polja. 

Objektivno okoliščino predstavlja: 

 potreba po ureditvi doma zgolj za 66 do 70 oskrbovancev, ki izhaja iz uspešnega sodelovanja 5 

občin na javnem razpisu za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše v 

območni enoti ZZZS Koper investitorju ORPEA d.o.o., Dom Pivka v Pivki za 64 mest z odložnim 

pogojem (začetek opravljanja dejavnosti do 31. 12. 2020) in 

 reliefno zahteven teren in z njim povezana neracionalna prometna zasnova s tremi načrtovanimi 

cestami pri čemer ima glavna dostopna cesta načrtovan vzdolžni naklon 10% ter načrtovana 

kota gotovega terena tal prve etaže objekta na koti 552,00 m n.v., kar pomeni kar 10 m nad 

nivojem ostalih pozidanih površin v neposredni bližini; navedena višinska razlika je zelo 

zahtevna tako zaradi zagotavljanja ustreznih prometnih rešitev kot tudi zaradi komunalnega 

opremljanja in izpostavljenosti vetru (burji). 

Glede na navedeno se načrtuje rešitev na nižji koti gotovega terena (550.50 mn.v.) v manjšem obsegu (66 

do 70 varovancev), s čimer dosežemo racionalnejšo urbanistično-arhitekturno in prometno zasnovo območja 

z eno načrtovano javno potjo z ustreznejšim blažjim naklonom.  

 

Uskladitev območja OLN Bedink oz. razširitev na površine brežin, ki so potrebne za ureditev ceste na 

reliefno zahtevnem terenu je utemeljena z objektivno okoliščino fizičnih lastnosti terena oz. tudi z okoliščino 

neskladnosti znotraj prostorskih izvedbenih pogojev, saj tudi z OLN Bedink načrtovana glavna cesta ne 

vključuje potrebnih površin za izvedbo brežin severno od območja oz. ima za brežine v minimalnem obsegu 

napačno opredeljeno vplivno območje OLN Bedink in ne območje OLN Bedink.  



  

                                                                                                                   5                                       eLP – Dom Bedink (junij 2019, dop. julij 2019)  

2. OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE 

 

Območje obravnave, z lokalnim imenom »Bedink« se nahaja v zaledju trgovine Spar v središču naselja 

Pivka. Zaledje trenutno predstavlja travniške in njivske površine. Teren je reliefno razgiban. 

Območje je dostopno, saj se nahaja neposredno ob javni poti. Območje trenutno ni komunalno opremljeno, 

vendar se nahajajo omrežja GJI v neposredni bližini. 

Območje meji na odprto območje krajine, zaradi reliefnih značilnosti je delno izpostavljeno in ima vpliv na 

širšo krajinsko sliko. 

Območje obdelave - DOF  

 

Območje lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev obsega skupaj 

cca. 0,75 ha in sicer zemljišča s parc. št.: 864/1-del, 865/1-del, 869-del, 877/2 in 1009/4- del, vse k.o. 

Petelinje  (2501). 

  

Območje lokacijske preveritve – DKN  
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3. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE 

 

Opis investicijske namere izhaja iz IZP: Dom Pivka - novogradnja (projektant K&S ARHITEKTI d.o.o., 

Ljubljana, št. projekta: 01/XII, maj 2019). 

 

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Za Dom je predvidena pozidava v Pivki na neporaslem griču Bedink, ki se dviguje vzhodno nad parkiriščem 

trgovine Spar. Bedink se od zlagoma spušča proti krajinsko odprtim površinam na jugu in vzhodu, ter strmeje 

proti pozidanim površinam na severu in zahodu. 

Na zahodni strani je ob parkirišču izvedena transformatorska postaja, ob kateri je že izveden zametek 

lokalne ceste za pozidavo na Bedinku, z javnim vodovodom in kanalizacijo, ki potekata preko parkirišča proti 

čistilni napravi. 

Vzporedno z vzhodnim in severnim robom parkirišča poteka podzemni vod srednje napetosti, od 

transformatorske postaje proti objektom nizkonapetostni vodi, vzporedno z vzhodnim robom parkirišča pa še 

telekomunikacijski nadzemni vodi. 

 

OPIS PREDVIDENE GRADNJE 

Lega Doma je predvidena na Bedinku, vzporedno z obstoječim objektom Spar oz. parkiriščem, z znižanjem 

vršnega platoja za izvedbo zgornjega nivoja (izhod srednje (1) etaže objekta) in z znižanjem obodnega dela 

do kote cca 550,50 m n.v. za izvedbo spodnjega nivoja terena (izhod spodnje (0) etaže objekta). 

Proti jugu je na delu obravnavanih zemljišč predvidena izvedba Otroškega igrišča. 

Proti severu je, na delu obravnavanih zemljišč, za dovoz do Doma in za urbanistično predvideno drugo 

pozidavo predvidena izvedba Javne ceste, ki je do priključka za Dom predmet tega projekta in za kar je 

predvidena odparcelacija in nivelacija terena. 

 

Ureditvena situacija 



  

                                                                                                                   7                                       eLP – Dom Bedink (junij 2019, dop. julij 2019)  

Oblikovanje stavbe 

Objekt Doma je zasnovan trietažno, iz severnega in zahodnega pravokotnega trakta, z vogalnim jedrom z 

glavnim vhodom in izstopajočim dovoznim nadstreškom, ter s požarnima stopniščema na koncu vsakega 

trakta. 

Spodnja (0) etaža je na severni in zahodni strani povezana s spodnjim nivojem terena, na južni in vzhodni 

strani pa je vkopana v teren, srednja (1) etaža pa je na južni in vzhodni strani povezana z zgornjim nivojem 

terena. 

Vogalno jedro tvori vertikalno povezavo med vhodom in etažami ter hkrati med obema nivojema 

preoblikovanega terena, hkrati pa tudi zunanji požarni stopnišči povezujeta spodnji in zgornji plato, deloma 

vključujoč javni dostop. 

Spodnja (0) etaža obsega v zahodnem traktu na zunanji strani skupne programe in na notranji strani 

pomožne prostore, v severnem traktu pa tehnične prostore, vključno s skladišči, prostori za odpadke in 

umrle, ki so dostavno neposredno povezani na gospodarsko dvorišče z dovoznimi površinami in parkirišči. 

V obeh traktih sta v srednji  in zgornji (1 in 2)  etaži predvidene eno in dvo posteljne sobe ter apartmaji za 

skupno 66 oskrbovancev.  

Celoten objekt je predviden z ravno streho s strojnimi napravami na strehi, ki po obsegu še niso definirane. 

 

Prerez objekta 

 

Oblikovanje okolice 

Dovoz do Doma je predviden z nove Javne ceste do spodnjega nivoja na severni strani, kjer se površine 

ločijo na parkirišče za obiskovalce in zaposlene, gospodarsko dvorišče z dostavno površino in dovoz do 

glavnega vhoda v objekt, z nadstreškom.  Parkirišče Doma obsega 30 parkirnih mest, pri čemer je 

zagotovljena ena intervencijska površina in dostava za dvoosna tovorna vozila in odvoz odpadkov, ki se 

hranijo znotraj objekta. 

Vzdolž zahodne strani Doma je na spodnjem nivoju predvidena javna parkovna ureditev, na zgornjem nivoju 

pa interna ograjena parkovna ureditev, pregrajena za oba spodnja oddelka ločeno od zgornji oddelkov in na 

ločeno Otroško igrišče.  

Javna cesta s pločnikom je predvidena v konstantnem vzponu od trafo postaje do odcepa za Dom na 

spodnjem nivoju terena, z vmesnimi peš počivališči in povezavami do drugih urejenih površin. 

Za izvedbo Javne ceste je glede na obstoječo konfiguracijo terena potreben poseg za izvedbo brežin na 

sosednjih severnih zemljiščih (del parcele št. 864/1 k.o. 2501 Petelinje), pri čemer se priporoča nekoliko večji 

poseg na istih zemljiščih za preoblikovanja terena, ki bi namesto brežin omogočil izravnavo terena. 

  



  

                                                                                                                   8                                       eLP – Dom Bedink (junij 2019, dop. julij 2019)  

Obseg objektov 

Dom:  

Osnovni gabarit :  53,3 m x 15,2 m (severni trakt) + 47,5 m x 15,2m (zahodni trakt) + 6,6 m x 10,5m 

(nadstrešek) + 6,6 m x 3,0 m (požarni stopnišči) 2x + 8,6 m x 2,2 m (izzidka) 2x + 

9,0 m x 3,0 m (grajena stranska dostopa, severni nad prostorom za agregat) 2x 

Maksimalna projekcija:  56,1 m x 19,1 m (severni trakt) + 50,3 m x 19,1 m (zahodni trakt) + 6,6 m x 10,5 m 

(nadstrešek) 

Obod objekta :   56,1 m x 50,3 m (sever x zahod, s požarnimi stopnišči in konzolami, brez  

                       nadstreška) 

Višina objekta :   3 etaže; +13,4 m strešna nadgradnja brez inštalacij / +11,5 m kap / +3,40 m  

                                       nadstrešek 

Višinska kota:  +/-0,00 = 550,50 m n.v. 

Bruto površine:  4.333,8 m
2
 (zaprte+nadkrite+odprte+nadstrešne) 

FZ / FI / FOZP:  0,23 / 0,62 / 0,48 

Število oskrbovancev :  66, od tega 36 v 1P sobah, 20 v 2P sobah, 4 v 1P apartmajih, 6 v oazi, potencialno  

                                      70 (dopustno odstopanje glede na kocesijsko pogodbo v primeru spremembe  

                                      apartmajev v dvoposteljne sobe) 

Število parkirnih mest : 30, od tega 3 za funkcionalno ovirane, 10 za obiskovalce, 2 za dostavo, 15 za 

zaposlene 

Cesta: 

Širina :   6,0 (vozišče) - 6,3m (razširitev v krivini) +2,0m (pločnik) 

Dolžina :   113,5 m 

Vzdolžni naklon : do 5% 

 
 

3D prikaz objekta - JZ  
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4. NAVEDBA VELJAVNIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV ZA OBMOČJE LP  

Prostorski izvedbeni pogoji za območje te LP so opredeljeni z OLN Bedink. Spodaj so navedeni prostorski 

izvedbeni pogoji, ki izhajajo iz Odloka, besedila in grafičnega dela OLN Bedink, ki sta v skladu z Odlokom o 

OLN Bedink njegov sestavni del. 

 

4. člen Odloka (velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega 

dovoljenja)  

(1) Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za novo predvidene objekte v 

funkcionalni celoti se omogoča v okviru do deset procentov (10%) ob upoštevanju fiksne točke.  

(2) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne 

komunalne infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem 

proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se 

z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi 

interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. 

 

Na podlagi 2. člena v času uveljavitve OLN Bedink veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 

110/02 in 8/03 – popravek) pomeni:  

»19.  komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture ter 

grajeno javno dobro lokalnega pomena; 

20.  gospodarska javna infrastruktura so omrežja, neposredno namenjena izvajanju gospodarskih javnih 

služb s področja prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, upravljanja z vodami in gospodarjenja z 

drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja, kakor tudi druga omrežja in objekti v javni rabi. 

Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.« 

 

Besedilo (poglavje 1) OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OLN 

Ureditveno območje OLN za del območja P1-S9-S1 Bedink obsega nepozidano območje, ki se nahaja 

vzhodno od Postojnske ceste ob novo predvideni cesti na Bedink in vzhodno od predvidenega parkirnega 

prostora trgovskega centra.  

Površina obravnavanega območja znaša 0.7525 ha. Območje se nahaja v celoti v k. o. Petelinje.  

Ureditve območja obdelave obsegajo: 

 gradnjo objekta doma starejših občanov Pivka s kapaciteto 120 oskrbovancev, 

 gradnjo dostopne ceste, ki hkrati napajalna cesta za predvideno območje stanovanjske gradnje, 

katerega del je tudi območje gradnje doma starejših občanov , 

 ureditev peš prometa do objekta, 

 ureditev območja gradbene parcele, ki obsega objekt doma starejših občanov, potrebne parkirne 

površine, dostopno cesto in krožno protipožarno cesto, 

 ureditev zelenih površin in zasaditev zelenih površin, 

 ureditev komunalne infrastrukture na celotnem obravnavanem območju. 

 

Besedilo (poglavje 2) UREDITVENO OBMOČJE 

Ureditveno območje obsega del plansko določenega območja urejanja P1-S9-S1 Bedink in vplivno območje 

lokacijskega načrta, ki obsega območje priključka nove napajalne ceste stanovanjskega območja na 

obstoječo cesto , območje krožne protipožarne ceste vzhodno od predvidenega doma starejših občanov in 

njenega priključka na novo napajalno cesto območja Bedink. 
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Območje obdelave OLN obsega skupaj 0.7525 ha. 

Območje obdelave obsega naslednje parcele ali dele parcel: 864, 869, 865/1, 877/2, 1009/4, 881vse 

k.o.Petelinje. 

Vplivno območje požarna pot in potrebni nasipi ali vkopi obsega parcele k.o.Petelinje: 865/1, 882/1, 882/2, 

881, 877/1, 987.  

Vplivno območje gradnja komunalne infrastrukture in omejena raba za čas obratovanja parcele vse 

k.o.Petelinje: 865/1, 988/1, 987, 1009/1, 1006/4. 

Vplivno območje – območje ureditve sprehajalne poti obsega parcelo 881 k.o.Petelinje. Ureditev pešpoti je 

možno skladno z določili PUP, ki veljajo na tem območju. 

Ureditveno območje OLN s vplivnimi območji je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino 

topografskega in katastrskega načrta in sicer na karti:  

 List 2:  Načrt ureditvenega območja OLN z načrtom parcelacije, merilo 1: 500 

Vplivi in povezave s širšim prostorom in vplivna območja so prikazani na geodetskem načrtu z združeno 

vsebino topografskega in katastrskega načrta in sicer na karti: List 3: Načrt umestitve v prostor, vplivi in 

povezave, merilo 1:1000. 

 

Besedilo (poglavje3) UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR (3.1) OPIS VPLIVOV IN 

POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI  

Za izvedbo načrtovane ureditve so potrebni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo izven sklenjenega 

območja ureditvenega načrta.  

Vplivi in povezave z sosednjimi območji obsegajo izgradnjo napajalne ceste in izgradnjo priključkov na 

komunalno infrastrukturo. 

Vplivna območja so prikazana na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega 

načrta in sicer na karti: 

 List 3: Načrt umestitve v prostor, vplivi in povezave, merilo 1:500 

List 3: Načrt umestitve v prostor, vplivi in povezave, merilo 1:500 
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Besedilo (poglavje3) UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR (3.2) OPIS REŠITEV 

NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 

Obravnavano območje se uredi celovito z izgradnjo objekta s spremljajočimi ureditvami dostopnih cest na 

gradbeni parceli in zelenih površin.  

Gradbena parcela doma starejših občanov obsega 6621m2. Predviden faktor pozidanosti je 34% in faktor 

intenzivnosti izrabe zemljišča 1,00. 

Predvidena je izgradnja objekta doma starejših občanov Pivka s kapaciteto 120 oskrbovancev. Oskrbovanci 

bodo nastanjeni v garsonjerah za eno osebo, apartmajih za dve osebi, dvo in enoposteljnih sobah.. 

V podkletenem delu so locirani servisni prostori, garažni boksi in prostori za mrtveca. Pritličje je zasnovano 

tako, da vhodna avla deli objekt na dva enaka dela. Vsak del ima pokrit zastekljen svetlobni jašek, ki se v 

pritličju razširi v večnamenski atrij. Svetlobni jašek v nadstropju služi osvetlitvi večnamenskih prostorov. 

Objekt je zasnovan tako, da je možna njegova razširitev proti vzhodu. 

V pritličju se nahajajo servisni prostori s kuhinjo in bife za oskrbovance. 

Na gradbeni parceli se uredi dostopne prometne površine, parkirna mesta, potrebne manipulacijske površine 

in parkovno uredi zelene površine. 

Zemljišče bo razdeljeno na vhodni dovozni del do vhoda v objekt, parkirišče z najmanj 24 parkirnimi mesti 

(10% je namenjenih za invalide), uvozni del v klet objekta in dovoz do parkirnih boksov 22 parkirnih boksov. 

Na severnem delu objekta se uredi manipulacijsko dvorišče z 9 parkirnimi mesti za zaposlene ter 

nadstrešnico za zbiranje odpadkov. 

Ob gradbeni parceli na vplivnem območju vzhodno ob objektu se zgradi intervencijska povezovalna cesta za 

potrebe varstva pred požarom. Za dostop do objekta je potrebno zgraditi del napajalne ceste na Bedink. 

Celotno območje je prehodno za pešce in bo zgrajeno brez arhitektonskih ovir.  

Načrtovane ureditve so prikazane na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega 

načrta in sicer na kartah:  

 list 4.1: Načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, merilo 

1:1000 

 list 4.2.: Načrt lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve, merilo 1:500 

 list 4.3.: Načrt lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin,  merilo 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

list 4.1: Načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:1000 
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list 4.2.: Načrt lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve, merilo 1:500 

 

list 4.3.: Načrt lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin,  merilo 1:500 

 

Besedilo (poglavje 3) UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR (3.3) OPIS REŠITEV, 

LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO  

Objekt doma starejših občanov Pivka je tlorisnega gabarita 30,30m x 75,00m.  

Objekt bo delno podkleten in bo obsegal še pritličje, nadstropje in delno 2. nadstropje. 

Možne tolerance so +- 10% z upoštevanjem fiksne točke. 

Maksimalna dovoljena podkletitev objekta je v širini objekta (30,30m x 42,40m +- 10%) 

2. nadstropje lahko obsega del tipične etaže in sicer se zgradi na vzhodnem delu maksimalne širine 20,00m 

+- 10%. 

Nad glavnim vhodom v objekt se zgradi nadstrešek, ki je lahko pravokoten dimenzije 7,5m x 30.00m +- 10% 

ali polkrožen maksimalne širine 15m in dolžine 42,40m +- 10%. 

Streha nad objektom bo zgrajena v blagem naklonu 10%. 

Streha nad 1. nadstropjem v delu, kjer se 2. nadstropje ne zgradi se lahko izvede kot pohodna terasa. 
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Maksimalna višina objekta je 13,00m +-5%. V to višino se ne štejejo posamezni deli instalacijskega sistema 

objekta. 

Na manipulacijskem dvorišču ob vhodu v gospodarski del objekta se zgradi pomožni objekt zaprta 

nadstrešnica za zbiranje odpadkov. 

Na območju OLN je dovoljena postavitev prometnih in infrastrukturnih enostavnih objektov, urbane opreme , 

postavitev obeležij.  

Lokacijski podatki so prikazani na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega 

načrta in sicer na kartah: 

list 4.2. načrt lege objektov na zemljišču , prikaz višinske ureditve  merilo 1:500 

list 4.1 načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov merilo 1:1000 

 

Besedilo (poglavje 3) UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR (3.4) UREDITVE JAVNIH, 

ZELENIH IN ODPRTIH POVRŠIN 

Območje OLN obsega naslednje javne površine: območje dostopne napajalne ceste na predvideno 

stanovanjsko območje Bedink z enostranskim pločnikom. 

Zelene površine se nahajajo v okviru gradbene parcele doma in se uredijo parkovno. Predvidena je 

zasaditev z avtohtonim visokodebelnim drevjem in grmovnicami. 

Na vplivnem območju parcele 881 k.o. Petelinje se uredi sprehajalno pot skladno z določili PUP, ki veljajo na 

tem območju. 

Med parkiriščem in območje trgovskega centra se zgradi oporni zid, ki se ozeleni z visečimi grmovnicami s 

strani gradbene parcele doma. 

Prikazi prostorske ureditve načrt lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin in prikazi javnih 

površin so vsebina naslednjih grafičnih prilog: 

list 2  načrt parcelacije  merilo 1:500 

list 4.3. načrt lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin  merilo 1:500 

 

Besedilo (poglavje 4) ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN 

DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 

(4.1) ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE 

V območju so predvidene tri nove ceste. 

CESTA A 

Cesta A je napajalna cesta zazidave z enostranskim desnim hodnikom za pešce. Odcepi se od obstoječe 

ceste v 1.83% vzponu in po 20 m prehaja v 9.27% vzpon do parkirnega platoja pred objektom. 

Širina ceste znaša: 

 6.00m dvosmerno vozišče 

 1.50m enostranski desni pločnik 

Do predvidenega uvoza širine 5,00m proti gostišču se predvidi enostranski pločnik širine 1,20m. 

CESTA B 

Cesta B je servisna cesta z urejenim enostranskim parkiranjem-24 parkirnih mest. Na lokaciji parkiranja je 

širine 6.00m, nato se širina zmanjša na 4.00. Cesta se kot intervencijska cesta v širini 4.00m nadaljuje ob 
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vzhodni strani objekta in se na severu naveže na cesto A. Cesta je v 2.63% vzponu. Ob levi strani ceste 

poteka hodnik za pešce. 

Širina ceste v območju parkirišč znaša: 

 6.00m dvosmerno vozišče 

 1.50m enostranski levi pločnik 

 5.00m enostransko desno pravokotno parkiranje 

Širina ceste izven območja parkirišč znaša: 

 4.00m vozišče 

CESTA C 

Oblikovana je kot zanka in se na obeh koncih priključi na cesto A. Urejena je z enostranskim desnim 

hodnikom za pešce in urejenimi levimi parkirnimi boksi pred objektom-12 parkirnih mest. 

Cesta poteka v 8.57% vzponu, ki se pred objektom zmanjša na 0.5% padec proti cesti A. 

Širina ceste znaša izven območja parkiranja: 

 4.00m enosmerno vozišče 

 1.50m enostranski desni pločnik 

Širina ceste v območju parkiranja znaša: 

 4.00m enosmerno vozišče 

 1.50m enostranski desni pločnik 

 5.00m enostransko levo pravokotno parkiranje 

Vzdolžni naklon ceste znaša maksimalno do 10%. 

Prečni naklon cest znaša minimalno 2.50% 

Prehodi za pešce in dostope na pločnike se izvede tako, da so dostopni za funkcionalno ovirane ljudi. 

Minimalni zavijalni radij znaša 5.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

list 4.4.: Načrt lege objektov na zemljišču, ureditev prometa – situacija,  merilo 1:500 
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Besedilo (poglavje 7) NAČRT PARCELACIJE 

Na ureditvenem območju so predvidene naslednje gradbene parcele naslednjih velikosti  

Gradbena parcela objekta Opis objekta    Velikost m2 

Dom starejših občanov  Stanovanjski objekt za posebne namene 6621 

Napajalna dostopna cesta Cesta                  904 

Območje OLN                                 7525 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

list 2: Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije,  merilo 1:1000 
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5. NAVEDBA VAROVANIH IN ZAVAROVANIH OBMOČIJ NA OBMOČJU LP: 

Območje te LP se nahaja v območju : 

- Natura 2000 Snežnik - Pivka, posebno območje varstva, ID 5000002 (51200) - vzhodni del 

zemljišča, 

- Ekološko pomembno območje Snežnik - Pivka in Življenjski prostor velikih zveri, ID 8000 - pretežni 

del zemljišč,  

- Zavarovano območje Krajinski park Pivška presihajoča jezera, ID 4091 - celotno zemljišče. 
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6. PREDLOG INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV 

 

S to LP se predlaga, da se na območju te LP dopusti individualno odstopanje od lokacijskih pogojev in sicer 

s spodaj navedenimi individualnimi dopustnimi odstopnaji od lokacijskih pogojev: 

Predlog individualnega odstopanja za 4. člen Odloka: 

 

Predlog individualnega odstopanja za poglavje 2: UREDITVENO OBMOČJE 

»Ureditveno območje obsega tudi zemljišča s parc. št. 864/1-del in 869-del, obe k.o. Petelinje, posledično 

obsega zemljišča s parc. št.  865/1-del, 869-del, 877/2, 1009/4-del, 881-del in 864/1-del, vse k.o.Petelinje.« 

 

Predlog individualnega odstopanja za poglavje 3:UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR, 

podpoglavje 3.2: Opis rešitev načrtovanih objektov in površin 

 

»Dopustna je tudi ureditev Doma za starejše občane (v nadalj. Dom), ki obsega: 

 novogradnjo stavbe za nastanitev starejših občanov v obsegu 66 do 70 oskrbovancev,  

 ureditev površin za mirujoči promet v minimalnem obsegu 30 PM za potrebe zaposlenih in 

obiskovalcev, 

 ureditev dostopov in manipulacijskih površin,  

 ureditev zelenih površin in drugih zunanjih utrjenih ter parkovnih površin z otroškim igriščem,  

 ureditev pomožnih objektov, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih 

ureditev in izboljšujejo pogoje za nastanitev starostnikov in invalidnih oseb, 

 ureditev dostopne javne poti z enostranskim desnim pločnikom za pešce, 

 ureditev druge gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

Dopusti se zasnova objekta Doma iz dveh traktov (severnega in zahodnega) z vogalnim jedrom z glavnim 

vhodom in višinsko trietažno in sicer v tem primeru: 

 spodnja etaža obsega skupne programe, pomožne prostore in tehnične prostore; v srednji  in 

zgornji etaži so načrtovane eno in dvo posteljne sobe ter apartmaji za skupno 66 do 70 

oskrbovancev; 

 je dovoz do Doma načrtovan preko nove javne poti do spodnjega nivoja na severni strani, kjer 

se uredijo zunanje površine v obsegu: parkirišče za obiskovalce in zaposlene, gospodarsko 

dvorišče z dostavno površino in dovoz do glavnega vhoda v objekt z nadstreškom; 

 je vzdolž zahodne strani Doma na spodnjem nivoju načrtovana javna parkovna ureditev, na 

zgornjem nivoju pa interna ograjena parkovna ureditev in otroško igrišče. 

Načrtovane ureditve obsegajo dve načrtovani gradbena parceli (v nadalj.: GP) in sicer ločeno GP za 

načrtovano ureditev doma za starejše občane in ločeno GP za načrtovano javno pot. 

Načrtovane ureditve so prikazane na karti 2: DOF s prikazom območja lokacijske preveritve in shematskim 
prikazom predvidene ureditve.« 

 

 

Predlog individualnega odstopanja za poglavje 3:UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR, 
podpoglavje 3.3: Opis rešitev, lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo  

 

»Dopustijo se lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo: 

1. Gabariti: 

 kota gotovega terena na severozahodni vhodni strani objekta je 550,50 m n.v. , kota gotovega 

terena na vzhodni parkovni strani objekta je 554,40 m n.v. z dopustnim odstopanjem  +/- 0,50m. 

 tlorisni gabariti: 56,1 m x 19,1 m (severni trakt) + 50,3 m x19,1 m (zahodni trakt) + 6,6 m x 10,5 

m (nadstrešek) z dopustnim odstopanjem  +/- 1,00 m. V tlorisne gabarite se ne šteje zunanja 

požarna stopnišča in manjši izzidki. Max. faktor zazidanosti je 30% in faktor intenzivnosti izrabe 
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zemljišča 0,70. 

 višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je 3 etaže z najvišjo točko stavbe 13,50 m,  merjeno 

od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do najvišje točke strehe; nadstrešek 3,50 m  z 

dopustnim odstopanjem glede višinskih gabaritov +-0,50 m pri čemer se v dimenzije prej 

navedenih višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: 

dimniki, inštalacijski jaški, ipd.); 

2. Lega objektov je določena z mejami načrtovanih GP in regulacijsko črto – gradbeno mejo z 

upoštevanjem fiksne točke z oznako (fp) pri čemer je dopustna  postavitev požarnih stopnišč in 

manjših izzidkov izven gradbene meje. 

3. Oblikovanje: Oblikovanje objekta z ravno streho s strojnimi napravami na strehi, ki se lahko izvede 

kot pohodna terasa.« 

Lokacijski pogoji in usmeritve za gradnjo so prikazane na karti 3: Ureditvena situacija.« 

 

 

Predlog individualnega odstopanja za poglavje 3:UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR, 

podpoglavje 3.4: Ureditve javnih, zelenih in odprtih površin 

 

»Dopustijo se lokacijski pogoji za urejanje javnih, zelenih in odprtih površin: 

1. Urejanje zelenih površin mora biti celostno.  

2. Obvezno je enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj. 

3. Tlakovanje poti in igrišč upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s 

programskimi vsebinami, peš poti se utrdi ali izvede v makadamski izvedbi.« 

 

Predlog individualnega odstopanja za poglavje 4: ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 

ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST 

PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO, podpoglavje 4.1: Zasnova projektnih rešitev prometne 

infrastrukture 

 

»Dopustijo se lokacijski pogoji za načrtovano javno pot: 

1. Gabariti: 

 načrtovana javna pot z enostranskim desnim pločnikom za pešce se uredi v dolžini cca. 113,50 

m;  

 minimalni prečni profil načrtovane javne poti: 6,00 m dvosmerno vozišče  + 2,00 m enostranski 

desni pločnik; 

 vzdolžni naklon načrtovane javne poti:  maksimalno do 5 %. 

2. Lega objektov je določena z mejami načrtovanih GP. 

3. Gospodarska javna infrastruktura se umesti v cesto, pločnik in ob njiju. 

4. Parkirišče Doma obsega minimalno 30 parkirnih mest (3 za funkcionalno ovirane, 10 za obiskovalce, 

2 za dostavo, 15 za zaposlene), pri čemer se zagotovi najmanj ena intervencijska površina in 

dostava za dvoosna tovorna vozila in odvoz odpadkov. 

Lokacijski pogoji so prikazani na karti 3: Ureditvena situacija.« 

 

 

Predlog individualnega odstopanja za poglavje 7: NAČRT PARCELACIJE 

 

»Usmeritve za načrt parcelacije so: 
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1. Območje se razdeli na dve GP: 

 GP1: GP Doma v obsegu cca. 0,69 ha pri čemer v GP niso vštete površine GP Doma izven 

območja OLN Bedink; 

 GP2: GP načrtovane javne poti v obsegu cca. 0,09 ha. 

2. GP ne obsegajo površin posamičnih GP izven območja OLN Bedink. 

3. Usmeritve za načrt parcelacije so prikazane na karti 3: Ureditvena situacija.« 
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7. UTEMELJITEV PREDLOGA LOKACIJSKE PREVERITVE 

 

Lokacijska preveritev se predlaga na podlagi objektivnih okoliščin, ki jih določa 1. alineja drugega odstavka 

129. člena ZUreP-2, in sicer: 

 

fizične lastnosti zemljišča, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v 

zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa 

terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine. 

 

Z OLN-jem je načrtovana gradnja doma starejših občanov s kapaciteto 120 oskrbovancev na reliefno 

zahtevnem terenu, saj območje OLN-ja v naravi predstavlja grič Bedink, ki se strmo vzpenja vzhodno od 

parkirišča pri trgovskem objektu Spar (od cca 547.00 m n.v. do 557.00 m n.v.), južno od gostišča Sušelj (od 

cca 546.00 m n.v. do 557.00 m n.v.) in severno od zelenega koridorja za obstoječimi objekti ob Javorniški 

cesti ter v blažjem naklonu zahodno od odprtega območja krajine Pivškega polja. 

 

Objektivno okoliščino predstavlja: 

 potreba po ureditvi doma zgolj za 66 do 70 oskrbovancev, ki izhaja iz uspešnega sodelovanja 5 

občin na javnem razpisu za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše v 

območni enoti ZZZS Koper investitorju ORPEA d.o.o., Dom Pivka v Pivki za 64 mest z odložnim 

pogojem (začetek opravljanja dejavnosti do 31. 12. 2020) in  

 reliefno zahteven teren in z njim povezana neracionalna prometna zasnova s tremi načrtovanimi 

cestami pri čemer ima glavna dostopna cesta načrtovan vzdolžni naklon 10% ter načrtovana 

kota gotovega terena tal prve etaže objekta na koti 552,00 m n.v., kar pomeni kar 10m nad 

nivojem ostalih pozidanih površin v neposredni bližini. Navedena višinska razlika je zelo 

zahtevna tako zaradi zagotavljanja ustreznih prometnih rešitev kot tudi zaradi komunalnega 

opremljanja in izpostavljenosti vetru (burji). 

Glede na navedeno se načrtuje rešitev na nižji koti gotovega terena (550.50 mn.v.) v manjšem obsegu (66 

do 70 varovancev), s čimer dosežemo racionalnejšo urbanistično-arhitekturno in prometno zasnovo območja 

z eno načrtovano javno potjo z ustreznejšim blažjim naklonom.  

 

Uskladitev območja OLN Bedink oz. razširitev na površine brežin, ki so potrebne za ureditev ceste na 

reliefno zahtevnem terenu je utemeljena z objektivno okoliščino fizičnih lastnosti terena oz. tudi z okoliščino 

neskladnosti znotraj prostorskih izvedbenih pogojev, saj tudi z OLN Bedink načrtovana glavna cesta ne 

vključuje potrebnih površin za izvedbo brežin severno od območja oz. ima za brežine v minimalnem obsegu 

napačno opredeljeno vplivno območje OLN Bedink in ne območje OLN Bedink. 

 

V skladu s četrtim odstavkom 129. člena ZUreP-2 je predlagano individualno odstopanje dopustno, če: 

 

 ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine 

Predlagano odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom. Izgradnja doma za ostarele z 

dostopno cesto s spremenjenimi lokacijskimi pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo bo 

izboljšala stanje, saj bo naklon dostopne ceste  bistveno blažji, z nižanjem vršnega platoja pa bo 

objekt manj izstopajoč in vetrovno izpostavljen. Realizacija predvidene ureditve bo prispevala k 

učinkoviti in gospodarni rabi zemljišč ter izboljšala pogoje za starejše in invalidne občane v 

občini in regiji.  

Predlagano odstopanje ni v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine Pivka. OLN je bil za 

namen izgradnje doma za ostarele sprejet že pred 12 leti.  
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 se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem 

upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo 

spremenila načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih in delovnih razmer na njem 

in povzročila motečega vpliva na podobo naselja ali krajine 

Z gradnjo Doma PIVKA – središča za kakovostno sožitje bo izveden gradbeni namen 

prostorskega akta – to je zagotovitev doma za starejše občane in ureditev javne poti v območju 

OLN, ki bo služila kot napajalna cesta za preostalo območje Bedinka. 

 

 ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč 

Predvidena gradnja glede na rešitve OLN-ja obsega manjše površine, manj BEP in več 

parkovnih površin. Prav tako zagotavlja povezljivost z ostalimi območji Bedinka in zato v ničemer 

ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč. 

Skladno s sedmim odstavkom 131. Člena ZureP-2 občina o javni razgrnitvi pisno obvesti 

lastnike sosednjih zemljišč. Sosednja zemljišča obsegajo naslednja zemljišča  s parc. št: 864/1-

del, 869-del, 871, 877/1, 882/2, 882/1, 881, 987, 1009/4-del, 1009/1, 865/3 in 865/1, vse k.o. 

Petelinje  (2501). 

 

 ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti 

Na območju predlaganega individualnega odstopanja ni varstvenih režimov, ki bi bili v nasprotju 

s predlogom, kot tudi ni veljavnih državnih prostorskih aktov oz. državnih prostorskih aktov v 

pripravi.  

 

 

 

8. UTEMELJITEV DA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA NE ZAHTEVAJO DRUGAČNE NAMENSKE 

RABE PROSTORA 

Predlagana individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev so skladna z osnovno namensko 

rabo prostora. Gradnja Doma PIVKA – središča za kakovostno sožitje (dom za ostarele) s funkcionalnimi 

površinami, ki pripadajo objektu, je predvidena na območju, ki ga ureja OLN  za namen izgradnje doma za 

ostarele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


