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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: 23.06.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 

 
 

ZADEVA: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma 
Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-
del in PI 14-del) – druga obravnava 

 

 
Občina Pivka predlaga Občinskemu svetu Občine Pivka, da v drugi obravnavi sprejme 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča 
za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) – (v 
nadaljevanju OPPN), 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) in 16. členu Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13). 
 
 
Obrazložitev 
 
1. Razlogi za sprejem odloka 
 
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka skupaj z investitorjem Orpea d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 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 oskrbovancev. 
 
Občinski svet Občine Pivka je dne 06.05.2020 sprejel sklep, da se OPPN za območje 
Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 
14-del) skupaj s stališči do pripomb sprejme v prvi obravnavi. 

Na podlagi 119. člena ZureP-2, ki določa da se za postopek priprave in sprejetja OPPN 
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN je Občina 
Pivka, kot pripravljavec prostorskega akta pripravil predlog in ga posredoval nosilcem 
urejanja prostora v mnenja. Po prejetih pozitivnih mnenjih nosilcev urejanja prostora in 
pridobljene Odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da postopka celovite presoje vplivov 
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na okolje ni potrebno izvesti (št. 35409-353/2019/3 z dne 02.03.2020). S tem so 
izpolnjeni pogoji za drugo obravnavo usklajenega predloga odloka o OPPN za območje 
Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 
14-del). 
 
Skladno s Poslovnikom Občinskega sveta občine Pivka se opravi drugo branje odloka.  
 
 
2. Pravna podlaga  

 
− 119. člen ZUreP-2, ki določa, da se za postopek priprave in sprejetja OPPN  

smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN, 
− 110. do 115. člen ZureP-2, ki opredeljujejo postopek sprejema OPN-jev, 
− 77. do 85. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka (Uradni list RS, št. 

95/99, 55/06, 29/07-obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13),  
− 6. člen Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 

52/07, 54/10 in 111/13). 
 
 
3. Cilji in načela odloka 
 
S sprejetjem prostorskega akta v drugem branju na Občinskem svetu občine Pivka ter 
njegovo uveljavitvijo bodo načrtovane ureditve v območju urejanja EUP PI 20/1, PI 20/2-
del in PI 14-del pridobile pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

OPPN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge. Izdelan je v digitalni in analogni obliki 
in določa: 

− območje OPPN Bedink, 
− urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev, 
− načrt gradbenih parcel, 
− etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
− pogoje glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov 

nanjo, 
− dopustna odstopanja in prostorske ukrepe, 
− opis vplivov in povezav s sosednjimi območji, 
− rešitve in ukrepe za varovanje zdravja, celostno ohranjanje kulturne dediščine, 

varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (varstvo pred požarom), varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč, 

− usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN Bedink in 
− končne določbe. 

Sestavine OPPN so podrobneje obrazložene v odloku in grafično prikazane v grafičnem 
delu OPPN. Slednje so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati 
projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. 

V postopku priprave in sprejema so bodo izvedene še naslednje aktivnosti:  

− Sprejem odloka v drugem branju na OS občine Pivka 
− Objava odloka v Uradnem listu RS in njegova uveljavitev. 
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4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
V okviru priprave OPPN je bil v skladu s 65. členom ZUreP-2 pripravljen tudi Elaborat 
ekonomike.  
 
V območju OPPN Bedink se načrtuje: 

− rekonstrukcija obstoječega prometnega priključka pri trgovini Spar; predvidena 
javna pot se priključi na obstoječo javno cesto na parcelni številki 1009/12 k.o. 
Petelinje; 

− rekonstrukcija obstoječe javne poti od priključka pri trgovini Spar do obstoječe 
trafo postaje v dolžini cca. 35,0 m;  

− novogradnja predvidene javne poti od obstoječe trafo postaje do vključno 
predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolžini cca. 75,0 m; 

− vkop cestnega telesa v obstoječi teren po celotni dolžini poti; 
− novogradnja javnega vodovodnega omrežja (vključno s hidrantnim omrežjem) od 

cca. 20 nižje od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega 
priključka k Domu Pivka v dolžini cca. 90,0 m. 

− novogradnja javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja od cca. 
20 nižje od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega 
priključka k Domu Pivka v dolžini cca. 90,0 m. 

− novogradnja javnega NN in SN elektroenergetskega omrežja od obstoječe trafo 
postaje do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolžini 
cca. 70,0 m. 

− novogradnja javne razsvetljave ob rekonstruirani in predvideni javni cesti v dolžini 
cca. 110,0 m s petimi kandelabri in svetili. 

− prestavitev obstoječega TK omrežja v dolžini cca. 80 m in novogradnja TK 
omrežja v kabelski izvedbi do cestnega priključka k Domu Pivka v dolžini cca 
140,0 m. 

 
Skupni stroški v območju opremljanja znašajo 292.960,00 EUR brez DDV oz. 
357.411,20 EUR z DDV.  
 
Viri finančnih sredstev 
Skladno z določili ZureP-2 je občina tista, ki mora zagotoviti gradnjo komunalne opreme. 
Gradnja komunalne opreme se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih 
sredstev občine in drugih virov. Drugi viri financiranja komunalne opreme so 
proračunska sredstva države, sredstva pridobljena iz različnih skladov in druga finančna 
sredstva, ki niso komunalni prispevek. 
 
V skladu z določili Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o 
izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. list RS, št. 20/2019, 30/2019 – popr. in 
34/2019) se za vsako posamezno vrsto nove komunalne opreme določijo potrebna 
finančna sredstva in viri financiranja za izvedbo opremljanja. Občina praviloma načrtuje 
finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme v načrtu razvojnih programov 
občinskega proračuna skladno z roki za izvedbo opremljanja. 
 
Pogodba o opremljanju 
V primeru, da občina ne more zagotoviti komunalne opreme je izjemoma možna 
dopustna gradnja objektov na neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljiščih, v 
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kolikor se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po 
pogodbi o opremljanju. Takšna rešitev omogoča investitorju hitrejšo realizacijo 
investicijske namere, saj mu ni potrebno čakati na zagotovitev komunalne opreme s 
strani občine. V takšnem primeru občina in investitor skleneta dogovor, da bo slednji 
sam zgradil del ali celotno komunalno zemljišče na katerem je načrtovana gradnja. V ta 
namen skleneta pogodbo o opremljanju in v njej opredelita medsebojne pravice in 
obveznosti. Določilo 157. člena ZureP-2 določa, da je investitor, ki gradi komunalno 
opremo po pogodbi o opremljanju na ta način plačal komunalni prispevek za novo 
komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Investitor pa je poleg komunalnega prispevka za 
novo komunalno opremo dolžan plačati še pripadajoči del komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo, če se prva izmed navedenih posredno ali neposredno 
priključuje oz. kako drugače bremeni že zgrajeno komunalno opremo. 
Drugo gospodarsko javno infrastrukturo financirajo njihovi upravljavci po dogovoru z 
investitorji oz. občino. 
 

 
 
 
 
 
Priloga: 
- Odlok – besedilo  
- Odlok – grafični del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila:      
Karmen Valenčič 

               Žig: Župan:      
Robert Smrdelj 
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OBČINA PIVKA         (predlog) 
OBČINSKI SVET         
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10, 111/13) in 77. do 80.  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 10. seji, dne 02.07.2020 sprejel sledeči    
 
 
 
 

S  K  L  E  P 
 
 
 

1. 
 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča 
za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) se sprejme v 
drugi obravnavi. 
 

 

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 


