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1. OBMOČJE OPPN  

OPPN Bedink obsega skupaj 1,13 ha in sicer območje zemljišč s parc. št.: 864/1, 864/2, 865/1, 869-del, 

877/2, 881-del, 1009/4-del, vse k.o. Petelinje (2501). 

Območje OPPN Bedink: 

 se nahaja v središču naselja Pivka v zaledju trgovine Spar in krožišča na glavni državni cesti 

G1-6; 

 se razprostira na travniških površinah reliefno razgibanega griča Bedink, ki se dviguje nad 

parkiriščem trgovine Spar in se zlagoma spušča proti krajinsko odprtim površinam na jugu in 

vzhodu ter strmeje proti pozidanim površinam na severni in zahodni strani; 

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

širšo krajinsko sliko; 

 ni komunalno opremljeno, vendar se v neposredni bližini nahaja javno cestno, vodovodno, 

kanalizacijsko in elektroenergetsko ter telekomunikacijsko omrežje. 

 

 

Območje OPPN Bedink je opredeljeno s PNRP z grafično oznako CU – osrednja območja centralnih 

dejavnosti. 
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Razvoj območja OPPN Bedink je načrtovan znotraj ureditvenega območja naselja upoštevajoč uravnoteženo 

razmerje zelenih in grajenih površin ter varovano tipologijo in morfologijo naselja z zgoščevanjem in 

dopolnjevanjem funkcij, dejavnosti in objektov. 

 
 

Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN Bedink vplivajo naslednje omejitve:  

 potreba po ureditvi doma za starejše občane 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); 

 reliefno zahteven teren in z njim povezana prometna zasnova ter določitev kote gotovega terena 

tal prve etaže objekta na cca. 8,0 do 10,0 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); 

 pozidanost območja s severne in zahodne strani ter izpostavljenost vetru  (burji) z 

severovzhodne strani; 

 obstoječ prometni priključek na severozahodni strani območja ter lega komunalne opreme. 
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Strokovne podlage 

Za pripravo OPPN so bile predhodno izdelane naslednje strokovne podlage: 

 

 Geodetski načrt za OPPN Bedink, (izdelovalec GEO-BIRO d.o.o. Nova Gorica, št. proj. 24-2019, 

marec - april 2019); 

 DGD Dom Pivka – novogradnja (izdelovalec K&S arhitekti d.o.o., Ljubljana, št. proj. 01/XII, 

september 2019); 

 Dom Pivka – dostopna cesta (izdelovalec Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj.:331/19-2, avgust, 

2019); 

 Prikaz stanja prostora za OPPN Bedink (izdelovalec V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. proj.: 

19/PA-019, oktober 2019); 

 Izhodišča za pripravo OPPN ZA OBMOČJE DOMA STAREJŠIH OBČANOV PIVKA (BEDINK) 

(izdelovalec V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. proj.: 19/PA-019, oktober 2019); 
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2. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 

 

Načrtovane prostorske ureditve z OPPN Bedink obsegajo: 

 novogradnjo objekta Doma Pivka (dom za starostnike in invalidne osebe z možnostjo 

dolgotrajne oskrbe) s parkovnimi in funkcionalnimi površinami ter otroškim igriščem na GP 

z oznako p1/1, p1/2 in p1/3; 

 rekonstrukcijo in novogradnjo javne poti  in druge komunalne opreme na Bedink na GP z 

oznako p2/1; 

 vzdrţevanje stanja obstoječega stanovanjsko-gostinskega objekta in ureditev breţin na 

juţnem robu GP z oznako p2/2. 

Območje OPPN Bedink je razdeljeno na načrtovane gradbene parcele (v nadalj.: GP). 

Ime 

načrtovane 

GP 

Oznaka odseka Površina v 

m
2
 

Opredelitev  

javnega 

dobra 

p1/1 Novogradnja Doma Pivka 5.244,90 / 

p1/2 Ureditev zelenih površin Doma 

Pivka 

1.208,76 / 

p1/3 Funkcionalne dopolnitve Doma 

Pivka 

992,82 / 

p2/1 Novogradnja javne poti 1.799,12 načrtovano 

javno dobro 

p2/2 Območje obstoječega 

stanovanjsko- gostinskega 

objekta in ureditev brežin  

2.077,78 / 

 

 

Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov.  
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Koncept ureditve območja (ureditvena situacija) s prikazom višinske ureditve  

 

Opis rešitev ter lokacijski pogoji za gradbeno parceo z oznako p1/1 

Na GP z oznako p1/1 so načrtovane prostorske ureditve: 

 preoblikovanje terena (pretežno z odkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 novogradnja ene ali več ločenih stavb za potrebe ureditve Doma Pivka za 70 oskrbovancev (+/- 

10%); 

 novogradnja prometnega priključka na načrtovano javno pot na GP z oznako p2/1; 

 ureditev površin za mirujoči promet v minimalnem obsegu 30 parkirnih mest za potrebe 

zaposlenih in obiskovalcev Doma Pivka, 
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 ureditev dostopov in manipulacijskih površin,  

 ureditev zunanjih zelenih površin (javna parkovna ureditev in interna vrtna ureditev) on zahodni 

in vzhodni strani območja GP ter drugih utrjenih površin vključno z ureditvijo otroškega igrišča; 

 dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih 

ureditev in izboljšujejo pogoje za nastanitev starostnikov in invalidnih oseb, 

 ureditev druge gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

Gabariti: 

 načrtovana kota gotovega terena na severni strani stavbe je 550,60 m n.v. (z dopustnim 

odstopanjem + 1,50m oz. - 0,50m) in na jugovzhodni strani stavbe je 554,60m n.v. (z dopustnim 

odstopanjem + 1,50m oz. - 0,50m);   

 tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in 

tehničnimi zahtevami načrtovanih novogradenj; 

 višinski gabariti dopustnih stavb: dopustna etažnost stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 12,00 m 

(562,65 m n.v. z dopustnim odstopanjem + 1,50m oz. - 0,50m),  merjeno od najnižje točke 

gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca; 

 gabariti prometnega priključka in površin za mirujoči promet so določeni v zasnovi projektnih 

rešitev prometne infrastrukture v 18. členu odloka. 

Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP  in regulacijskimi črtami z oznako GMs in RLz pri čemer 

je dopustna postavitev vhodnega nadstreška izven gradbene meje z oznako GMs do meje GP. 

Faznost gradnje in dopustna odstopanja: 

 ob upoštevanju funkcionalnih pogojev je dopustna je tudi druga oblika stavbe ali kompleksa ene 

ali več ločenih ali medsebojno povezanih stavb npr. v obliki črke U, L, T in I; 

 dopustni so manjši tlorisni gabariti zaradi druge dopustne oblike objekta ali zaradi funkcionalnih 

razlogov (npr. manjši tlorisni gabariti najnižje delno podkletene etaže, ipd.); 

 dopustna je izvedba funkcionalne povezave med načrtovanimi prostorskimi ureditvami na GP z 

oznako p1/1 in p1/3 oz. dopustna je gradnja do meje gradbene parcele v primeru enotne gradnje 

(lahko v več fazah) načrtovanih prostorskih ureditev na GP z oznako p1/1 in p1/3; 

 poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah  so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost 

gradnje, določena v 27. in 28. členu odloka.  

 

Opis rešitev ter lokacijski pogoji za gradbeno parceo z oznako p1/2 

Na GP z oznako p1/2 so načrtovane prostorske ureditve: 

 preoblikovanje terena (pretežno z odkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 ureditev zelenih površin pri čemer je dopustna ureditev otroškega igrišča in počivališč za gibalno 

ovirane ob načrtovani javni poti na GP z oznako p 2/1; 

 dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih 

ureditev (npr. ureditev enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, 

pitniki) in izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo; 

 ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

Gabariti: 

 načrtovano preoblikovanje terena se ob vzhodnem robu območja GP prilagaja obstoječi koti 

gotovega terena parkirišča, na zahodnem robu pa koti gotovega terena na GP z oznako p1/1. 

Lega objektov je določena z mejami GP.  

Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v zgornjih točkah in s 27. in 28. členom odloka.
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Opis rešitev ter lokacijski pogoji za gradbeno parceo z oznako p1/3 

Na GP z oznako p1/3 so načrtovane prostorske ureditve: 

 preoblikovanje terena (pretežno z odkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 novogradnje kot funkcionalne dopolnitve Doma Pivka za največ 30% povečanje dopustnega št. 

oskrbovancev Doma Pivka na območju GP z oznako p1/1; 

 dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih 

ureditev (npr. ureditev enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, 

pitniki) in izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo; 

 ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

Gabariti: 

 načrtovano preoblikovanje terena se ob severnem robu območja GP prilagaja gotovega terena 

na GP z oznako p1/1, na južnem robu pa obstoječi koti gotovega terena;  

 tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in 

tehničnimi zahtevami načrtovanih novogradenj; 

 višinski gabariti dopustnih stavb: dopustna etažnost stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 12,00 

m,  merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca. 

Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP in regulacijskimi črtami z oznako GMs.  

Faznost gradnje in dopustna odstopanja: 

 dopustna je izvedba funkcionalne povezave med načrtovanimi prostorskimi ureditvami na GP z 

oznako p1/1 in p1/3 oz. dopustna je gradnja do meje gradbene parcele v primeru enotne gradnje 

(lahko v več fazah) načrtovanih prostorskih ureditev na GP z oznako p1/1 in p1/3; 

 poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost 

gradnje, določena v 27. in 28. členu odloka.  

 

Opis rešitev ter lokacijski pogoji za gradbeno parceo z oznako p2/1 

Na GP z oznako p2/1 so načrtovane prostorske ureditve: 

 preoblikovanje terena (pretežno z odkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 novogradnja in rekonstrukcija javne poti (z javno razsvetljavo) z enostranskim pločnikom in 

dopustno ureditvijo kolesarske steze; 

 novogradnja in rekonstrukcija komunalne opreme (javnega vodovodnega, kanalizacijskega, 

elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja); 

 ureditev priključkov na komunalno opremo; 

 dopustne so vse izboljšave gospodarske javne infrastrukture ter vsi pomožni objekti, ki 

predstavljajo smiselno dopolnitev prostorskih ureditev in izboljšujejo pogoje za prometno 

ureditev ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko javno infrastrukturo. 

Gabariti: 

 novogradnja javne poti se uredi znotraj GP z oznako p2/1 kot dvosmerna cesta v asfaltni utrditvi;  

 določen je minimalni prečni profil ceste in sicer: dvosmerno vozišče 2 x 3,00 m + enostranski 

pločnik na desni strani ceste 1 x 2,00 m + obojestranska bankina 2 x 0,50 m;  

 načrtovan vzdolžni naklon ceste je 5% do priključka na GP z oznako p1/1 pri čemer je dopusten 

vzdolžni naklon 6% z ureditvijo počivališč za gibalno ovirane osebe v skladu s predpisi o 

univerzalni graditvi in uporabi objektov;  

 kota gotovega terena  ceste se na skrajnem vhodnem robu prilagaja koti obstoječega terena, na 

mestu priključka na GP z oznako p 1/1 koti načrtovanega gotovega terena (550.25 m n.v. +1,50 

m oz. – 0,5 m) ter na skrajnem zahodnem robu načrtovani koti 550,00 m.n.v. (+/- 0,50 m); 
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 dopustna je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze na levi strani ceste, v širini 

2,50m. 

Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP. 

Faznost gradnje in dopustna odstopanja: 

 novogradnja javne poti in komunalne opreme je dopustna v dveh fazah in sicer:  

o 1. faza: od rekonstrukcije priključka pri trgovini Spar do vključno predvidenega 

prometnega priključka na GP z oznako p1/1 v dolžini cca. 110,00m in  

o 2.faza: od predvidenega prometnega priključka na GP z oznako p1/1 do meje območja 

OPPN v dolžini cca. 30,00m. 

 poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost 

gradnje, določena v 27. in 28. členu odloka.  

 

Opis rešitev ter lokacijski pogoji za gradbeno parceo z oznako p2/2 

Na GP z oznako p2/2 so načrtovane prostorske ureditve: 

 vzdrževanje obstoječega stanovanjsko-gostinskega objekta;  

 preoblikovanje terena (pretežno z odkopi) z ureditvijo zelenih brežin; 

 dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih 

ureditev (npr. ureditev enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, 

pitniki) in izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo; 

 ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

Gabariti: 

 načrtovano preoblikovanje terena znotraj območja, opredeljenega z regulacijsko linijo z oznako 

RLt se prilagaja obstoječi koti gotovega terena  na severni strani in koti gotovega terena na GP z 

oznako p1/1 na južni strani  

Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP  in regulacijskimi črtami z oznako GMp in RLt. 

Faznost gradnje in dopustna odstopanja: 

 poleg preoblikovanja terena znotraj območja RLt je dopustno preoblikovanje terena +/- 1,00 m 

glede na koto obstoječega terena znotraj celotne GP; 

 poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost 

gradnje, določena v 27. in 28. členu odloka.  
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3. POSTOPEK PRIPRAVE IN PRAVNA PODLAGA 

 

Postopek priprave  

V postopku priprave in sprejema so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

 Priprava prikaza stanja prostora in izhodišč za izdelavo OPPN ter osnutka sklepa 

 Izvedba sodelovanja javnosti ter posvetovanja z nosilci urejanja prostora glede oblikovanja izhodišč  

 Sprejem in objava sklepa skupaj z izhodišči o pripravi OPPN  

 Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje in Odločbe glede obveznosti CPVO 

(Občina je Odločbo zaprosila z vlogo št.  350-4/2019-16 z dne 9.12.2019, ki je bila vročena 11.12.2019. 

Do danes je še ni prejela, kljub prejetih mnenj glede verjetnosti vplivov na okolje, s strani narave, vod in 

zdravja, ki se opredeljujejo, da CPVO ni potrebna) 

 Izdelava osnutka OPPN za pridobitev mnenj  

 Pridobitev mnenj 

 Izdelava elaborata ekonomike 

 Dopolnitev osnutka OPPN 

 Izvedba javne razgrnitve in obravnave,  

 

Izvedene bodo še naslednje aktivnosti: 

 Priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve 

 Izdelava predloga OPPN za mnenja 

 Pridobivanje mnenj  

 Izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS 

 Sprejem na OS občine Pivka 

 Objava odloka v Uradnem listu RS in uveljavitev 

 

Javna razgrnitev 

Javna razgrnitev bo potekala od 24. februarja 2020 do vključno 25. marca 2020 v prostorih Občine Pivka, 

Kolodvorska cesta 5, Pivka. Predvideno trajanje javne razgrnitve je 30 dni. Ogled dopolnjenega osnutka je 

možen v času uradnih ur občinske uprave in sicer v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00, v 

sredo od 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 16.00 in v petek od 8.00 do 11.00. 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 11. marca 2020 s 

pričetkom ob 16. uri v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka. 

V okviru javne razgrnitve in obravnave bo imela javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni 

osnutek OPPN Bedink. 

Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani Občine Pivka: http://www.pivka.si (objave) in 

na oglasni deski Občine Pivka. 

 

 

Usklajenost OPPN z nadrejenimi akti 

Območje OPPN Bedink je glede na Občinski prostorski načrt občine Pivka (Ur. l. RS, št. 79/10 in 47/18) – v 

nadalj. OPN Pivka, opredeljeno kot: 

http://www.pivka.si/
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 manjši del enote urejanja prostora (v nadalj. EUP) PI 14 s podrobnejšo namensko rabo prostora 

(v nadalj.: PNRP) osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU; območje 

predstavlja manjši del območja OPPN Bedink; 

 EUP PI 20/1 s PNRP osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU in 

predvidenim OPPN; območje EUP predstavlja pretežni vsebinsko glavni del območja OPPN 

Bedink; 

 manjši del EUP PI 20/2 s PNRP osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU in 

predvidenim OPPN; območje predstavlja manjši del območja OPPN Bedink. 

OPN Pivka opredeljuje posebne prostorske izvedbene pogoje (v nadalj.: PIP) za gradnjo na območjih 

centralnih dejavnosti z grafično oznako CU:  

 osrednja območja centralnih dejavnosti - historičnih in novih jeder, kjer gre za preplet trgovskih, 

oskrbnih, storitvenih upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih izobraževalnih, kulturnih verskih 

in podobnih dejavnosti ter bivanju.  

 osnovne dejavnosti: G; 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, I gostinstvo, J 

informacijske in komunikacijske dejavnosti, K finančne in zavarovalniške dejavnosti, L 

poslovanje z nepremičninami, M strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti, N druge 

raznovrstne poslovne dejavnosti, O dejavnost javne uprave in obrambe, P izobraževanje, Q 

zdravstvo in socialno varstvo, R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S druge 

dejavnosti; 

 vrste dopustnih stavb: 11221 Tri  in večstanovanjske stavbe, 11300 Stanovanjske stavbe za 

posebne namene, 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 12112 Gostilne, 

restavracije in točilnice, 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe, 12120 Druge gostinske 

stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank, pošt, 

zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe 

za druge storitvene dejavnosti, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice, 

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo, 

12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti), 12721 Stavbe za 

opravljanje verskih obredov in 12420 Garažne stavbe. 

OPN Pivka opredeljuje posebne PIP za EUP PI 14: »V primeru sprememb in dopolnitev veljavnega 

prostorskega izvedbenega akta je poleg dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov za območja z oznako CU 

dopustna še gradnja bencinskega servisa.«; 

OPN Pivka opredeljuje usmeritve za izdelavo OPPN za območji EUP PI 20/1 in 20/2 in sicer za: 

 EUP PI 20/1: »smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; obvezna 

je enotna izdelava IDZ za celotno EUP PI 20 in PI 22; območje je namenjeno ureditvam 

urbanega središča ter ureditvam z gostinsko-turistično ponudbo; posebno pozornost se nameni 

oblikovanju zunanjega roba naselja; pri prometnem urejanju se upošteva obstoječa prometna 

ureditev in priklapljanje preko obstoječega priključka na krožišče.«; 

 EUP PI 20/2: »smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; obvezna 

je enotna izdelava IDZ za celotno EUP PI 20 in PI 22; območje je namenjeno ureditvam 

urbanega središča ter ureditvam z gostinsko-turistično ponudbo; posebno pozornost se nameni 

oblikovanju zunanjega roba naselja; pri prometnem urejanju se upošteva obstoječa prometna 

ureditev in priklapljanje preko obstoječega priključka na krožišče.«. 

Pretežni del območja EUP PI 20/1 se do sprejema predvidenega OPPN ureja z OLN Bedink. 

Območje EUP PI 14 se do sprememb veljavnega prostorskega izvedbenega akta ureja z ZN Motel. 

 


