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OB�INA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
 
Datum: 31.8.2006 
 
OB�INSKEMU SVETU  
OB�INE PIVKA 
 
 
ZADEVA:  Obrazložitev stališ�a do predlaganih variant projekta ureditve oskrbe s 

pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega obmo�ja 
 
 
Ob�inskemu svetu Ob�ine Pivka se predlaga, da obravnava ter sprejme predlog stališ�a do 
predlaganih variant projekta ureditve oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega 
kraškega obmo�ja. 

 
Razlogi  
 
Ob�ina Pivka je kot pristojni nosilec urejanja prostora prejela 27.6.2006 poziv k pregledu 
zaklju�ka študije variant in podajanju stališ�a o ustreznosti obeh predlaganih variant Padež 
in Suhorica. 
Na poziv je bilo posredovano mnenje, da je obmo�je naše ob�ine najbolj obremenjeno z 
vplivi te ureditve, zato smatramo kot obveznost, da stališ�e zavzame tudi ob�inski svet 
ob�ine Pivka.  
V juniju je bilo za zadnjo sejo OS s strani agencije, ki izvaja komunikacijske aktivnosti za 
MOP -pripravljavca projekta, napovedana predstavitev zaklju�kov študije variant, ter žal 
kasneje odpovedana, zato je ob�ina Pivka konec avgusta povabila k skupnemu pregledu 
zaklju�ka študije predstavnike vaških svetov ter �lane projektnega sveta CRPOV Buj in 
Suhorja, ki so v vplivnem obmo�ju ureditve, ter bodo podali svoja mnenja. 
 
Priprava državnega lokacijskega na�rta za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in 
zalednega kraškega obmo�ja se je  uradno pri�ela 6.10.2003 s pobudo ministra MOPE. Pred 
tem je bila izdelana študija – Oskrba s pitno vodo slovenske Obale in zalednega kraškega 
obmo�ja – preveritev možnih vodnih virov s ciljem dolgoro�ne in regionalno zasnovane 
rešitve (izdelal IEI iz Maribora v letu 2002), ki je primerjala šest možnih rešitev oziroma 
variant. Poizvedovalna študija je predlagala, da se kot vodni vir upošteva varianta zajem reke 
Reke in akumulacije Padež/Suhorka. 
V januarju 2004 je bila organizirana prva prostorska konferenca, koncem leta je ob�ina na 
poziv posredovala smernice. 
Izdelana študija variant in okoljsko poro�ilo sta presojala in primerjala variantne rešitve 
Varianto 1- Padež, Varianto 2 – Suhorica, Varianto 3 – Veliki Padež, z vidika prostorskega 
razvoja, varstvenega vidika, funkcionalnega in ekonomskega ter vidika sprejemljivosti 
na�rtovanih ureditev v lokalnem okolju. Izdelovalec študije ugotavlja, da se kot 
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najustreznejša varianta vodnega zadrževalnika izkazuje varianta 2 –z zadrževalnikom 
Suhorica (akumulacija je pretežno v ob�ini Pivka), oziroma predlaga, da se pri nadaljnjem 
na�rtovanju upošteva možnost izgradnje variante 1 -Padež in variante 2 – Suhorica. 
V jesenskem �asu je predvidena seznanitev javnosti z izdelano študijo variant, v 
nadaljevanju pa z izdelavo idejnega projekta izoblikovanje dokon�nega predloga variante 
vodnega zadrževalnika. 
 
Pravna podlaga 
 
V okviru svojih pristojnosti ob�inski svet sprejema na podlagi 16. �lena Statuta Ob�ine Pivka 
(Uradni list RS, št.58/99, 77/00 in 24/01, 110/05) 74. in 84. �lena Poslovnika Ob�inskega 
sveta Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št 95/99, 55/06) pravne akte, med njimi tudi stališ�a. V 
skladu s 59. �lenom statuta Ob�ine Pivka vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih 
zadev, ki obravnavajo obmo�je njihove skupnosti. 
 
Utemeljitev stališ�a 
 
V primeru izvedbe ureditev, ki so predlagane v študiji variant so z izvedbo zadrževalnikov kot 
zajetja na reki Reki vzpostavljeni poleg vplivov na neposredno okolje v �asu gradnje 
dolgoro�ni vplivi in omejitve, kot so vodovarstveni pasovi v zaledju akumulacij, v povezavi s 
pogoji za gradnjo na vodovarstvenih obmo�jih, pogoji dopustnih dejavnosti ter pogoji za 
kmetijsko dejavnost na teh obmo�jih ter zahteve po ustrezni komunalni opremljenosti. 
Z vidika varstva razvojnih potencialov je pri�akovati glede na pozitivno oceno daljinskega 
vpliva ureditve, za kar šteje ve�ji potencial na obmo�jih slovenske Istre in zalednega 
kraškega obmo�ja, ki bodo na novo oskrbovani z vodovodom, ustrezne izravnalne ukrepe za 
lokalno prebivalstvo, ki mu niso izkazane neposredne koristi te ureditve oziroma se mu z 
omejitvami in vplivi ureditev poslabšujejo bivalni pogoji.  
Gradivo študije se v delu ukrepov  v zaledju reke Reke naslanja na omejitev in dolo�ila 
obstoje�e zakonodaje glede izgradnje kanalizacije in �istilnih naprav ter sanacije starih 
bremen, predvsem na operativne programe za odvajanje in �iš�enje odpadnih vod, pri �emer 
je potrebno poudariti, da je predviden pri�etek oskrbe s pitno vodo v letu 2012-2013, 
operativni programi pa se iztekajo na ob�utljivih obmo�jih v letu 2015, ter zanje viri 
financiranja še niso znani. 
Ob�ina Pivka je na poziv pripravljavca podala smernice ter priporo�ila, v katerih je poudarila 
nujnost po uravnoteženih življenjskih in gospodarskih pogojih podeželja napram mestom, 
zagotavljanju potrebnih finan�nih virov za izvedbo komunalne opreme ter omogo�anje 
vodooskrbe iz novega vira na obmo�ju ob�ine Pivka. 
 
Iz teh razlogov je v predlogu stališ�a navedeno, da ob�inski svet ob�ine Pivka ne nasprotuje 
predlaganim variantam Padež in Suhorica, kot so predstavljene v Študiji predlaganih rešitev 
in Okoljskem poro�ilu za celovito presojo vplivov na okolje, v kolikor bodo pri pripravi 
predlogov DLN Padež ustrezno upoštevani in obravnavani kompleksni omilitveni ukrepi, kot 
so izvedba celovite sanacije v zaledju zadrževalnika ter izvedba sanacije v prispevnem 
obmo�ju reke Reke, oziroma se bodo za izvedbo sanacije zagotovili ustrezni finan�ni 
mehanizmi. V strokovnih podlagah za DLN Padež  naj se obravnava možnost oskrbe z vodo 
za obmo�je ob�ine Pivka, kot je bilo navedeno v smernicah ob�ine, predvsem pa tisti 
izravnalni ukrepi, ki se pri�akujejo s strani ožjih delov lokalne skupnosti, Buj in Suhorja, ki so 
neposredno obremenjene s prostorsko ureditvijo, ter so priloga temu stališ�u. 
 
  
 
Pripravila:          ŽUPAN 
Višja svetovalka za urejanje prostora,  
prostorskega planiranja in urbanizma         Robert Smrdelj, l.r. 
Alenka Rau, univ.dipl.inž.arh. 
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OB�INA PIVKA                   (predlog) 
OB�INSKI SVET 
 
   
 
Na podlagi 16. �lena Statuta Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št.58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) 
in 74. in 84. �lena Poslovnika Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 
55/06) je Ob�inski svet Ob�ine Pivka na svoji ___. seji dne _______________sprejel 
 
 
 

S T A L I Š � E 
do predlaganih variant projekta ureditve oskrbe s pitno vodo  

slovenske Istre in zalednega kraškega obmo�ja 
 

1.  
Ob�inski svet ob�ine Pivka ne nasprotuje predlaganim variantam Padež in Suhorica, kot so 
predstavljene v Študiji predlaganih rešitev in Okoljskem poro�ilu za celovito presojo vplivov 
na okolje – Državnega lokacijskega na�rta za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in 
zalednega kraškega obmo�ja – v nadaljevanju: DLN Padež(izdelana pri LUZ d.d., Ljubljana, 
junij 2006), v kolikor bodo pri pripravi predlogov DLN Padež ustrezno upoštevani in 
obravnavani kompleksni omilitveni ukrepi, kot so izvedba celovite sanacije v zaledju 
zadrževalnika ter izvedba sanacije v prispevnem obmo�ju reke Reke, oziroma se bodo za 
izvedbo sanacije zagotovili ustrezni finan�ni mehanizmi. V strokovnih podlagah za DLN 
Padež naj se obravnava možnost oskrbe z vodo za obmo�je ob�ine Pivka, kot je bilo 
navedeno v smernicah ob�ine, predvsem pa tisti izravnalni ukrepi, ki se pri�akujejo s strani 
ožjih delov lokalne skupnosti, Buj in Suhorja, ki so neposredno obremenjene s prostorsko 
ureditvijo, ter so priloga temu stališ�u. 
 

Štev.:   
Dne:  

 
 

                        

                                  ŽUPAN 

                                                        Robert Smrdelj 

 
 
 
Priloga: 

- mnenje vaških skupnosti Buje in Suhorje (bo posredovano na seji) 
 
 
 
Poslati: 

- Pripravljavcu DLN, MOP, Direktorat za prostor 
- Arhiv ob�inskega sveta 


