
 
 

 

 

 

 

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI  

NAČRT ZA OBMOČJE DOMA PIVKA –  

SREDIŠČA ZA KAKOVOSTNO SOŽITJE NA 

BEDINKU (EUP PI 20/1, PI 20/2-DEL IN PI 

14-DEL) 

 

POVZETEK ZA JAVNOST 

 

 

 

Slika: Dom Pivka - središče za kakovostno sožitje (izdelovalec K&S ARHITEKTI d.o.o.) 

 

Pripravljavec:    

OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 

Izdelovalec:  

V PROSTORU d.o.o., Ulica 7. Maja 2, 6250 Ilirska Bistrica 

 

JAVNA RAZGRNITEV OPPN BEDINK 

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. 

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni 

obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne 

razgrnitve ali v pisni obliki na elektronski naslov »obcina@pivka.si«, pri 

čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »OPPN Bedink«. 

Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu 

osnutku poteče zadnji dan razgrnitve. 

Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani Občine 

Pivka: http://www.pivka.si (objave) in na oglasni deski Občine Pivka. 

 

 

POSTOPEK PRIPRAVE OPPN BEDINK 

Postopek priprave bo izveden po postopku, ki ga določa Zakon o urejanju 

prostora in Zakon o varstvu okolja. 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  

 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 

 

 

STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN BEDINK 

Izdelane so bile naslednje Strokovne podlage za pripravo OPPN: 

 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). 

 

 

 

VSEBINA IN OBSEG OBMOČJA OPPN BEDINK 

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 je opredeljeno s PNRP z grafično oznako CU – 

osrednja območja centralnih dejavnosti. 

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. 

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; 

 vzdrževanje stanja obstoječega stanovanjsko-gostinskega 

objekta in ureditev brežin na južnem robu GP z oznako p2/2. 
 

http://www.pivka.si/


 
 

 

NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 

Slika: OPPN - Načrt gradbenih parcel in prikazom javnega dobra  

 

Opis rešitev za gradbeno parcelo 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, 

 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. 

 

Opis rešitev za gradbeno parcelo 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. 

 

Opis rešitev za gradbeno parcelo 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. 

 

Opis rešitev za gradbeno parcelo 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. 
 

Opis rešitev za gradbeno parcelo 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. 

 

Slika : OPPN - Koncept ureditvene situacije       

 

Slika : OPPN - Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom 

vplivov in povezav s sosednjimi območji 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


