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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: 21.03.2018 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 

 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 – druga obravnava  

 
Občina Pivka predlaga Občinskemu svetu Občine Pivka v sprejem predlog (izraz iz 
Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07-
obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13, v nadalj. Poslovnik OS) – usklajen predlog (izraz 
iz Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10- ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 
76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO, v nadalj. ZPNačrt) Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 (v nadalj. Odlok SD OPN 
Pivka št. 1)  v drugi obravnavi, 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).  
 
Obrazložitev 
 
Obrazložitev priprave, predmeta in obsega del Odloka SD OPN Pivka št. 1 se nahaja v 
prilogi 1 tega dokumenta. 
 

 
1. Pravna podlaga za sprejem odloka  
 
- 52. člen ZPNačrt  

 
2. Razlogi za sprejem odloka 
 
Občina na podlagi pridobljenih drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o 
sprejemljivosti izvedbe plana na okolje uskladi predlog občinskega prostorskega načrta 
in ga pošlje v sprejem občinskemu svetu. 
 
Druga mnenja oz. njihova vsebina ter način, kako so bila upoštevana je opisano v prilogi 
1 tega dokumenta, poglavje 2.5.2.. Podrobnosti so razvidne iz opomb priloge 2 tega 
dokumenta.  
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Za področje upravljanja z vodami pozitivno mnenje do 21.3.2018 še ni bilo prejeto, so pa 
v predloženem gradivu upoštevane njihove zahteve.    
 
Odločba Ministrstva za okolje in prostor, da v postopku priprave Odloka SD OPN Pivka 
št. 1 ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni bila izdana do 21.3.2018, 
so pa bile tekom postopka sprejemanja prostorskega akta iz načrtovanih ureditev 
izločene vse tiste, za katere so nosilci urejanja prostora navajali, da bi bilo njihove vplive 
potrebno presojati. 
 
3. Cilji in načela odloka 
 
Obseg in vsebina Odloka SD OPN Pivka št. 1 je opisana v prilogi 1 tega dokumenta, 
poglavje 2.1. in 2.2. ter v prilogah 2 in 3 tega dokumenta. 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Sprejem predlaganega Odloka SD OPN Pivka št. 1 v drugem branju nima neposrednih 
finančnih posledic v proračunu. 
Z uveljavitvijo odloka bo omogoča realizacija načrtovanih ureditev.  
 
 
 
Pripravila:                  Župan: 

  
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

1. podrobnejša obrazložitev 
Priloge (DVD): 

2. besedilo Odloka SD OPN Pivka št. 1 z opombami 
3. čistopis Odloka SD OPN Pivka št. 1  
4. grafični del  

Tadeja Zadelj, u.d.i.g. 
Višja svetovalka za urejanje prostora in 
gospodarske javne službe 

 
               Žig: 

     Robert Smrdelj 
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OBČINA PIVKA          
OBČINSKI SVET         
 
 
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10, 111/13) in 81., 82., 83., 84. in 85.  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 redni ________. seji, dne 
__________ sprejel sledeči    
 
 
 
 
     S  K  L  E  P   
 

1.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Pivka št. 1 se sprejme v drugem branju. 

 

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 
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Priloga 1: Podrobnejša obrazložitev 
 
1.  Splošno 
 
1.1 Uporabljeni podatki in druga izhodišča za pripravo 
 
Obrazložitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Pivka št. 1 
v sprejemu – v nadalj.: SD OPN PI 1 (vs) je namenjena obrazložitvi priprave SD OPN PI 
1, predmeta in obsega del. 
 
Pri pripravi SD OP PI 1 so bili upoštevani relevantni veljavni predpis s področja 
prostorskega načrtovanja, varovanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva 
okolja, vod in načrtovanja gospodarske javne infrastrukture in sicer predvsem: 

• Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) 
• Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04) 
• Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske 

Postojna (Ur. l. RS, št. 17/14) – v nadalj.: DPN OSVAD    
• Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - 

ZUPUDPP (Ur. l. RS, št. 80/10 in 106/10 – popr., 57/12) 29.9.2015 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. l. 

RS, št. 99/07, 80/10 - ZUPUDPP in 106/11), 29.9.2015 
• Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena 

(Ur. l. RS, št. 103/13) 29.9.2015 
• Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 35/13 Skl. US, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO)  04. 08.2015 

• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07), 

• Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča j(Ur. l. RS, št. 
83/2016), 

• Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omrežja (Ur. l. RS, št. 93/08), 

• Pravilnik o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/08), 
• Uredba o  prostorskem informacijskem sistemu (Ur. l. RS, št. 119/07), 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (Ur. l. RS, št.  99/07) 
• Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) 
• Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št.  95/07) 
• Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 

stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne 
opreme(Ur. l. RS, št.  95/07) 

• Tehnična pravila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo občinskih prostorskih 
aktov digitalni obliki, v nadaljnjem besedilu: Tehnična pravila. 

• Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) 28.9.2015 

• Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 
24/13 in 26/13) 
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• Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 
109/11) 

• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) 
• Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. l. RS, št. 109/11) 
• Pravilnik o zaščiti stavb pred hrupom (Ur. l. RS, št. 10/12) 
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) 
• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. 

RS, št. 41/09 in 2/12) 
• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strel (Ur. l. RS, št. 28/09 in 2/12) 
• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 

12/13) 
• Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 100/13) 
• Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur. l. RS, št. 29/04) 
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 97/03 in 77/09 - odl. 
US) 

• Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/02 in 105/02) 
• Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 

stanovanj (Ur. l. RS, št. 1/11) 
• Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za 

opravljanje gostinske dejavnosti zahtevah (Ur. l. RS, št. 88/04, 114/04, 52/08 in 
21/14) 

• Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ((Ur. l. RS, št. 57/15) 
• Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 90/12 in 

113/13)  
• Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) 20.12.2016 
• Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)  
• Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 

96/04 in 46/14)  
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. l. RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C) 
• Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB, 58/12, 27/16)  
• Zakona o agrarnih skupnostih (Ur. l. RS, št. 74/15 - ZAgrS)  
• Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/2012, 36/14-odl.US in 46/15) – Zces-1 
• Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15). 
• in vsi drugi relevantni predpisi.  

 
Geodetske podlage in podatki o varovanjih 
 
Pri pripravi SD OP PI 1 so bili uporabljeni podatki: 

• Geodetski podatki: podatki iz zemljiškega katastra, podatki iz katastra stavb, 
podatki iz registra prostorskih enot vključno s hišnimi številkami, podatki iz 
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podatki o dejanski rabi 
prostora, pregledne karte, državne topografske karte v merilu 1:5000, državne 
topografske karte v merilu 1:50000, digitalni ortofoto posnetki (Geodetska uprava 
Republike Slovenije, junij 2013), 

• Podatki o dejanski rabi prostora (podatek spletnega GIS portala MKO, april 2014) 
in osveženi podatki o dejanski rabi prostora za potrebe uskladitev PNRP z 
dejansko rabo prostora (podatek spletnega GIS portala MKO, april 2017), 
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• Podatki o varstvenih režimih kulturne dediščine (podatek posredovan z MK, 
Informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino, maj 2014), 

• Podatki o režimih varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti 
(podatek spletnega GIS portala ARSO, julij 2014), 

• Podatki o varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih (vir: spletni portal ZGS), 
• Podatki o varstvenih režimih vodnih virov (podatek spletnega GIS portala ARSO, 

julij 2014), 
• Podatki opozorilnih kart poplav – območja poplavljanja (podatek spletnega GIS 

portala ARSO, julij 2014), 
• Podatki o erozijskih območjih (podatek spletnega GIS portala ARSO, september 

2017). 
• Podatki o odsekih z referenčnimi razmerami (podatek spletnega GIS portala 

ARSO, september 2017). 
• Podatek o občutljivih območjih zaradi evtrofikacije (podatek spletnega GIS 

portala ARSO, oktober 2017). 
• Podatek območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe (Odlok o 

občinskem prostorskem načrtu občine Pivka, oktober 2012), 
• Podatki državnih prostorskih aktov (podatek spletnega portala MZIP, maj 2014), 
• Podatki o erozijskih območjih (podatek spletnega GIS portala ARSO, september 

2017), 
• Podatki o odsekih z referenčnimi razmerami (podatek spletnega GIS portala 

ARSO, september 2017), 
• Podatek o občutljivih območjih zaradi evtrofikacije (podatek spletnega GIS 

portala ARSO, oktober 2017), 
• Podatek o vodovarstvenih območjih (zajteja in notranja območja) iz osnutka 

Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja 
Postojne in Cerknice (junij 2010). 

 
Podatki o posameznih varovanjih in bilance površin za posamezna varovanja so 
prikazana v obvezni prilogi Prikaz stanja prostora. 
 
Natančnost podatkov 
 
Pri pripravi SD OP PI 1 so bile uporabljeni različni podatki: 

• podatki, ki so bili posredovani s strani Ministrstva za okolje in prostor za potrebe 
prikaza stanja prostora, 

• geodetske podlage (DOF, DTK50, kataster stavb, zemljiški kataster), 
• podatki o pravnih režimih v prostoru, 
• podatki o varovanjih in sicer za področje varovanja kulturne dediščine, ohranjanja 

narave, varstva vodnih virov, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(poplavno ogrožena območja), 

• podatki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (dejanska raba prostora), 
• podatki, ki so jih posamezni nosilci urejanja prostora posredovali skupaj s svojimi 

smernicami. 
Med posameznimi podatki, zlasti če ti izhajajo iz različnih virov prihaja do določenih 
razlik v natančnosti prikaza. V skladu s 55. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij 
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS št. 99/2007) se za 
območja, za katera geodetski načrti ob uveljavitvi tega pravilnika niso zagotovljeni, 
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grafični prikazi OPN najkasneje do 1. januarja 2010 lahko prikažejo na razpoložljivih 
geodetskih podlagah najmanj natančnosti merila 1: 5000, ki vsebujejo podatke o 
zemljiških parcelah in topografske podatke. 
Večina drugih podatkov, ki se uporabljajo pri pripravi prostorskih aktov posredno ali 
neposredno izhaja iz digitalnih ortofoto posnetkov. Med zemljiškim katastrom in 
digitalnimi ortofoto posnetki prihaja do določenih razhajanj glede natančnosti prikazov. V 
ravninskih delih občine so ta razhajanja še relativno majhna, v predelih s terenom v 
velikem naklonu ali v območjih odprtega prostora (Pohorje) pa so lokacije objektov, 
prikazanih v digitalnem katastrskem načrtu, lahko precej oddaljene od lokacij istih 
objektov na digitalnih ortofoto posnetkih. 
 
Strokovne podlage 
 
Za pripravo SD OP PI 1 so bile predhodno izdelane naslednje strokovne podlage: 

• Prikaz stanja prostora (izdelal V prostoru d.o.o., maj 2014), 
• Opredelitve do razvojnih potreb posameznikov (pobud za spremembo PNRP in 

drugih) v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Pivka št. 1, 

• Idejna zasnova ureditve prostora v turistične namene (investitor Rafaela in Viljem 
Kovač, Palčje, Pivka), 

• Idejna zasnova posestvo Palčje (izdelal V prostoru d.o.o., št. proj. 15/PA-008, 
september 2015) 

• Idejna zasnova za območje gospodarske cone Sitor (EUP PI 25) (izdelal V 
prostoru d.o.o., št. proj. 15/PA-022/1, oktober 2015) 

• Idejna zasnova za območje stanovanjske soseske Nova Sušica (izdelal V 
prostoru d.o.o., št. proj. 15/PA-027, november 2015). 

• Idejna zasnova za rušitev, prenovo, novogradnjo stavbe gostinsko kmetijske 
dejavnosti parcele št. 2517/3,2880/3 in 2525/3 k.o. Nadanje selo (izdelal 
Arhitekturni studio, Irena Debevc s.p., št. proj. AS-P3/14, november 2015), 

• Idejna zasnova za širše območje posestva Pavšič v Trnju (izdelal V prostoru 
d.o.o., št. proj. 15/PA-023, november 2016). 

• Idejna zasnova ureditev posestva Pavšič (TR 11) (izdelal V prostoru d.o.o., št. 
proj. 15/PA-029-2, januar 2016), 

• Idejna zasnova za širitev Eko muzeja (EUP SL 05), (izdelal V prostoru d.o.o., št. 
proj. 15/PA-024, marec 2016), 

• IDZ EKOMUZEJ PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA RAZŠIRITEV, varianta 4 
(izdelal Delavnica d.o.o., št. proj. 029/2016, marec 2017), 

• Idejna zasnova za preselitev trgovskega programa Pivke d.d. (EUP KA 05/02) 
(izdelal V prostoru d.o.o., št. proj. 16/A-002, april 2016), 

• IDZ TK stolp RTV Košana (izdelal Štefan Strojnik, IZS G-1501) 
• Ureditev telekomunikacijskega stolpa Šilentabor (EUP ŠI 06) - Utemeljitev s 

SPRS In PRS (izdelal V prostoru d.o.o., št. proj. 17/PA-003, marec 2017), 
• IDEJNI PROJEKT – IDP za ureditev parkirišča za avtodome s servisnim 

objektom (izdelal APORIA projektiranje in inženiring, Tilen Štolfa s. p., št. proj. 
56-2016, maj 2016), 

• IDZ za izvedbo pasu za leve zavijalce na regionalni cesti R6-339 (izdelal (izdelal 
PS Prostor d.o.o., Koper, št. proj.: NG/008-2016, april  2016), 

• IDP za ureditev 1. faze južne obvoznice Pivka od krožišča do predora Kerin 
(izdelal PS Prostor d.o.o., Koper, št. proj.: NG/034-2015, februar 2017), 
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• Elaborat posegov na najboljša in druga kmetijska zemljišča za pripravo 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka (izdelal V 
prostoru d.o.o., št. proj. 16/PA-005, junij 2016). 

• Obrazložitev in utemeljitev posegov  PI_87, PI_88, PI_86, PA_74, ŠM_163, 
SL_147, PI_81, BU_10, RI_132, BU_12 za področje varovanja kmetijskih 
zemljišč (izdelal V prostoru d.o.o., št. proj. 17/PA-015-d1, avgust 2017). 

 
Državni prostorski načrti in občinski izvedbeni prostorski načrti 
 
Pri pripravi OPN Pivka št. 1 so upoštevani še veljavni državni prostorski načrti in veljavni 
občinski podrobni prostorski načrti. 
 
Državni prostorski akti so: 

• Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske 
Postojna (Ur. l. RS, št. 17/14-543) – v nadalj.: DPN OSVAD. 

 

Izvedbeni občinski prostorski načrti, ki so skladni z OPN Pivka št. 1, so: 
• Odlok o zazidalnem načrtu P1 S11 – Motel v Pivki (Ur. list RS, št. 81/2004), 
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki 

(Ur. l. RS, št. 50/07), 
• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo v Pivki 

(planska celota P1-S8-P3-O) (Ur. l. RS, št. 19/09), 
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Pokopališče v Pivki – 1. faza (Ur. list RS, 

št. 75/05), 
• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec v Pivki (Ur. l. 

RS, št. 30/2010), 
• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške 

zgodovine (Ur. l. RS, št. 78/12), 
• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središče Pivke 

(Ur. l. RS, št. 62/13). 
 
2. Obrazložitve SD OPN PI1 
 

2.1. Obseg SD OPN PI 1 
 
SD OPN PI 1 obsega spremembe in dopolnitve Odloka in grafičnih prikazov 
izvedbenega dela OPN Pivka.  
Strateški del OPN Pivka ni predmet sprememb. 
 
Spremembe in dopolnitve Odloka: 

• dopolni oziroma spremeni 5., 29., 70., 75., 76., 78.-80., 82.-84., 88., 95.,  99., 
101.-103., 108., 113., 116.-121., 127., 132.-135., 137-144., 146., 147., 149., 
150., 151., 153. – 156., 159.-165., 167.-173., 177., 180., 181. člen; 

• ukine se 89., 90., 91., 136., 145., 148., 152., 157., 158., 174.; 
• doda nov 108a. in 171a. člen; 
• dodajo se posebni členi za območja EUP PI 25, NO 03-del, TR 05, TR 11, PA 

01/7, RI 13 in RI 14, KA 05/2 in KA 05/4 ter območje KP PPJ: 178 a., 178 b., 178 
c., 178 d., 178 e., 178 f., 178 g. in 178 h. člen; 

 
Spremembe in dopolnitve prilog Odloka: 
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• priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1: Usmeritve za OPPN ter podrobni 
prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora, razen za 
območje: EUP z oznako PI 51 (rekonstrukcija in prestavitve dela glavne državne 
ceste G1-6 v delu naselja Pivka); 

• priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za 
odprti prostor; 

• priloga 3 Odloka se nadomesti z novo prilogo 3: Vrste dopustnih pomožnih 
objektov po PPNRP; 

 
Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov: 

• dopolnijo oziroma spremenijo se grafični prikazi izvedbenega dela: Karta 3: 
Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in 
prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) in karta 4: Prikaz območij enot 
urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) in sicer 
listi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 53, 54 in 55; 

• dodajo se novi grafični prikazi izvedbenega dela in sicer: 
 

Karta 5 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP PI 25 

Karta 6 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP NO 03-del 

Karta 7 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP TR 11 

Karta 8 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP TR 05 

Karta 9 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP PA 01/7 

Karta 10 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP RI 13 in RI 14 

Karta 11 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP KA 05/2 in KA 05/4 

Karta 12 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v odprtem prostoru 

 
2.2. Vsebina SD OPN PI 1 
 
SD OPN PI 1 obsega spremembe in dopolnitve Odloka in grafičnih prikazov 
izvedbenega dela OPN Pivka in sicer so predmet SD OPN PI 1: 

• spremembe območij (podrobne) namenske rabe prostora na podlagi pobud 
občanov in zaradi opredelitve površin cestnih teles s PNRP PC; 

• spremembe in dopolnitve osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora (v 
nadalj.: PNRP) v zunanjem prostoru izven območja DPN OSVAD zaradi 
usklajevanja PNRP z dejansko rabo zemljišč in ukrepov s področja ohranjanja 
narave v območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KP PPJ); 

• spremembe prostorskih izvedbenih pogojev glede pomožnih objektov; 
• spremembe posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za območja razpršene 

poselitve in razpršene gradnje; 
• manjše spremembe skupnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (npr. 

dopustna višina objektov, opredelitev območij OPPNp, opredelitev prehodnih 
določb za posamezne EUP…); 
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• opredelitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za območja: 
o  EUP PI 25 (območje gospodarske cone Sitor),  
o NO 03-del (ureditev stanovanjske soseske v Novi Sušici),  
o TR 05, TR 11 (območji načrtovanih prostorskih ureditev za ureditev 

turistično-kmetijskih projektov v Trnju), 
o PA 01/7 (ureditev posestva Vonarneisti v Palčju),  
o RI 13 in RI 14, (območje načrtovane prostorske ureditve za ureditev 

turistično-kmetijskega projekta  Poklarija – revitalizacija opuščene kmetije 
Poklarija pri Ribnici), 

o KA 05/2 in KA 05/4 (celovita ureditev širšega območja rekonstrukcije in 
novogradnje regionalne ceste R3-622/6848 Goriče –Kal), 

o  območje KP PPJ (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v 
odprtem prostoru KP PPJ), 

• spremembe in dopolnitve PNRP in prostorskih izvedbenih pogojev v širšem 
območju 1. faze južne obvoznice Pivka od krožišča do predora Kerin na podlagi  
IDP za ureditev 1. faze južne obvoznice Pivka od krožišča do predora Kerin 
(izdelal PS Prostor d.o.o., Koper, št. proj.: NG/034-2015, februar 2017)) in 
usmeritev MKGP na usklajevalnem sestanku; 

• manjše spremembe oz. dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev na podlagi 
pripomb občanov na treh javnih razgrnitvah. 

 
2.3. Načrtovane spremembe osnovne in podrobne namenske rabe prostora 
 

VELJAVNI OPN OBČINE PIVKA 1 

Namenska raba Površina v m2 
Površina v 

ha 
Površina v 

% 
Stavbna zemljišča 10.649.875,22 1.064,99 4,77 
Gozdna zemljišča 145.878.972,10 14.587,90 65,32 

Območja 
kmetijskih 
zemljišč 

Najboljša 
kmetijska 
zemljišča 

19.233.841,04 1.923,38 8,61 

Druga 
kmetijska 
zemljišča 

46.648.372,91 4.664,84 20,89 

Skupaj 65.882.213,95 6.588,22 29,5 
Območja voda 477.620,12 47,76 0,21 
Območja drugih 

zemljišč 
439.810,10 43,98 0,2 

SKUPAJ 223.328.491,49 22.332,85 100% 
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SD OPN OBČINE PIVKA 1 - V SPREJEMU  

Podrobnejša 
namenska raba 
prostora 

Površina v m2 Površina v % 

Območja 
stavbnih 
zemljišč 

11.330.077,66 5,07 

SS 

SSm 

731.350,63 

79.790,29 

0,33 

0,04 

SSs 179.220,72 0,08 

SSv 33.230,24 0,01 

SSp 439.109,38 0,20 

SK 
SK 

2.759.887,82 
2.141.865,26 

1,24 
0,96 

Ske 618.022,56 0,28 

CD 

CDc 

265.243,59 

26.162,40 

0,11 

0,01 

Cdi 117.521,85 0,05 

CDk 121.559,35 0,05 

CU 415.180,86 0,19 

IG 791.627,27 0,35 

IK 333.400,98 0,15 

BT 214.378,87 0,10 

BC 1.880.099,12 0,84 

BD 219.624,47 0,10 

ZD 327.177,79 0,15 

ZK 34.200,93 0,02 

ZP 78.841,58 0,04 

ZS 128.404,45 0,06 

O 27.167,90 0,01 

T 1.858,05 0,00 

PC 1.320.893,75 0,59 

PO 92.916,32 0,04 

PŽ 898.075,37 0,40 

A 112.342,80 0,05 

E 301.173,91 0,13 

F 396.231,20 0,18 
Območja 
kmetijskih 
zemljišč 

57.915.497,62 25,93 

K1 17.500.632,12 7,84 

K2 40.414.865,50 18,10 
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Območja 
gozdnih 
zemljišč 

153.451.158,40 68,71 

G 

G 

153.451.158,40 

152.923.052,24 

68,71 

68,47 

Gr 528.106,16 0,24 

Območja 
vodnih zemljišč 484.224,02 0,22 

VC 484.224,02 0,22 
Območja drugih 
zemljišč 147.756,13 0,07 

f   72.707,87 0,03 

LN   75.048,26 0,03 

Skupaj  223.328.713,83 100 
 
Podroben pregled načrtovanih prostorskih ureditev je razviden iz: 

• datoteke z imenom: 35_obr_preglednica_ 09032018.pdf 
• mape z imenom: NACRTOVANE_UREDITVE_26102017_1.zip (vse načrtovane 

ureditve z izjemo sprememb PNRP, ki so posledica usklajevanja NRP z dejansko 
rabo v zunanjem prostoru na podlagi drugega mnenja MKGP) 

• mape z imenom: NACRTOVANE_UREDITVE_17082017_2.zip (načrtovane 
ureditve, ki so posledica usklajevanja PNRP z dejansko rabo v zunanjem 
prostoru na podlagi drugega mnenja MKGP) 

• mape z imenom: NACRTOVANE_UREDITVE_09032018.zip (načrtovane 
ureditve narejene v fazi dodatnega usklajevanja z MKGP in DRSV (marec 
2018)). 

 
2.4. Postopek priprave SD OPN PI 1 
 
Občina Pivka je pričela postopek priprave SD OPN PI 1 s sprejemom Sklepa o začetku 
priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka in 
izvedla aktivnosti (21.3.2018): 

• poziv za oddajo in zbiranje razvojnih pobud 
• opredelitev do razvojnih pobud posameznikov (pretežno pobude za spremembo 

osnovne ali podrobne namenske rabe prostora ter v manjšini pobude za 
spremembo prostorskih izvedbenih pogojev) 

• izdelava osnutka SD OPN PI 1, Prikaza stanja ter strokovnih podlag 
• dodatna posvetovanja z občani glede opredelitve do pobud občanov za 

spremembo namenske rabe prostora 
• pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, odločba Ministrstva za okolje in 

prostor, da v postopku priprave SD OPN Pivka ni potrebna izvedba celovite 
presoje vplivov na okolje ni bila izdana  

• izdelava dodatnih strokovnih podlag (idejnih zasnov za posamezna območja) 
• izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN PI 1 ob upoštevanju prvih mnenj in 

dodatnih strokovnih podlag ter opredelitev občine do pobud 
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• izvedba javnih razgrnitev (JR): prva JR (15. 12. 2015 – 15. 2. 2016) z 
dopolnilnima JR (15. 1. 2016 – 15. 2. 2016 in 21. 3. 2016 – 21. 4. 2016) 

• priprava stališč do pripomb javnosti z javne razgrnitve 
• sprejem SD OPN PI 1 na OS občine Pivka v 1. branju 
• druga JR (22.11.2016 - 22.12.2016) na podlagi prejetih pripomb lastnikov 

zemljišč  
• priprava stališč do pripomb javnosti z javne razgrnitve 
• dodaten sprejem SD OPN PI 1 na OS občine Pivka v 1. branju 
• izdelava predloga 2 SD OPN PI 1  
• uskladitev ter pridobitev pozitivnih drugih mnenj nosilcev urejanja prostora z 

izjemo negativnega mnenja MKGP zaradi neusklajene PNRP z dejansko rabo 
prostora in nekaj manjših predlogov in drugega mnenja DRSV, ki je bilo prejeto 
tik pred javno razgrnitvijo 

• dodatna javna razgrnitev (21. 8. 2017 – 30. 9. 2017) predvsem zaradi zahtev 
MKGP, 

• sprejem stališč do pripomb javnosti z javne razgrnitve, 
• izdelava predloga 3 SD OPN PI 1, 
• pridobitev pozitivnega dopolnilnega drugega mnenja MKGP, ZRSVN ter 

dopolnitev poz. mnenja MOP, 
• priprava usklajenega predloga za sprejem SD OPN PI 1 na OS občine Pivka. 

 
Načrtovane aktivnosti: 

• pridobitev pozitivnega dopolnilnega drugega mnenja DRSV ter dopolnitev poz. 
mnenja ZGS in DRSI ter pridobitev odločbe, da CPVO ni potrebna, 

• objava in uveljavitev SD OPN PI 1 (april 2018). 
 

2.4.1. Podrobnejša obrazložitev javnih razgrnitev 
 
Občina Pivka je javno razgrnitev SD OPN PI 1 izvedla v skladu z ZPNačrt in sicer v več 
fazah. 
 

Prva javna razgrnitev: 
• je potekala od 15. 12. 2015 do vključno 15. 2. 2016 v prostorih Občine Pivka, 

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka; 
• javna obravnava je bila izvedena v četrtek,  21. januarja ob 17. uri v prostorih 

Multimedijskega centra v Krpanovem domu, Prečna 1, 6257 Pivka; 
• razgrnjena vsebina Odloka SD OPN PI 1 v 1. fazi: dopolnitev izvedbenega dela, 

ki določa enote urejanja prostora, območja namenske rabe prostora, prostorske 
izvedbene pogoje (v nadalj.: PIP), območja, za katera se pripravi občinski 
podrobni prostorski načrt in usmeritve za izdelavo OPPN in sicer: 

o Odloka SD OPN PI 1 (spremembe PIP glede pomožnih objektov; 
spremembe dopustnih  odmikov objektov od sosednjih zemljišč in 
objektov; spremembe posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za 
območja razpršene poselitve in razpršene gradnje; manjše spremembe 
skupnih in posebnih PIP (npr. dopustna višina objektov, opredelitev 
območij OPPNp, opredelitev prehodnih določb za posamezne EUP…); 
določitev območij podrobnih PIP v obsegu in natančnosti OPPN za 
območja kompleksnejših in večjih načrtovanih prostorskih ureditev) in  
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o grafičnega dela (izločitve iz območij stavbnih zemljišč na osnovi pobud 
občanov v obsegu v obsegu 33 ha; širitve stavbnih zemljišč na osnovi 
pobud občanov in zaradi opredelitve površin cestnih teles s PNRP PC v 
obsegu 65,7 ha; spremembo iz gozdnih zemljišč v kmetijska zemljišča 
predvsem na osnovi pobud občanov v obsegu v obsegu 138 ha). 

 
Prva dopolnilna javna razgrnitev: 

• je potekala od 15. 1. 2016 do vključno 15. 2. 2016 v prostorih Občine Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka; 

• javna obravnava je bila izvedena v četrtek,  28. januarja ob 17. uri v prostorih 
Multimedijskega centra v Krpanovem domu, Prečna 1, 6257 Pivka; 

• razgrnjena vsebina Odloka SD OPN PI 1 v 2. fazi: podrobni PIP in PIP v obsegu 
in natančnosti OPPN za območja kompleksnejših in večjih načrtovanih 
prostorskih ureditev  in sicer: 

o PIP v natančnosti in vsebini OPPN za območje EUP NO 03-del 
(izdelovalec V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica, št. projekta 15/PA-027, 
december 2015) – območje notranjega razvoja podeželskega naselja 
pretežno za potrebe stanovanjske gradnje in dopolnilnih dejavnosti; 

o PIP v natančnosti in vsebini OPPN za območje EUP PI 25 (izdelovalec V 
PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica, št. projekta 15/PA-022/2, november 
2015) – območje širitve gospodarske cone; 

o podrobni PIP za območje EUP SL 05 (izdelovalec V PROSTORU d.o.o., 
Ilirska Bistrica, št. projekta 15/PA-024, januar 2016) – območje širitve Eko 
muzeja v Slovenski vasi; 

o podrobni PIP za območje EUP TR 05 (izdelovalec V PROSTORU d.o.o., 
Ilirska Bistrica, št. projekta 15/PA-023, november 2015) – območje 
notranjega razvoja podeželskega naselja za potrebe kmetijskih in 
turističnih dejavnosti ter stanovanjske gradnje; 

o PIP v natančnosti in vsebini OPPN za območje EUP TR 11 (izdelovalec V 
PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica, št. projekta 15/PA-029/2, januar 2016) 
– območje notranjega razvoja podeželskega naselja za potrebe kmetijskih 
in turističnih dejavnosti ter stanovanjske gradnje. 

 
Druga dopolnilna javna razgrnitev: 

• je potekala od 21. 3. 2016 do vključno 21. 4. 2016 v prostorih Občine Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka; 

• javna obravnava je bila izvedena v četrtek,  31. marca ob 17. uri v prostorih 
Multimedijskega centra v Krpanovem domu, Prečna 1, 6257 Pivka; 

o razgrnjena vsebina Odloka SD OPN PI 1 v 3. fazi: podrobni PIP in PIP v 
obsegu in natančnosti OPPN za območja EUP PA 01/7, RI 13 in 14, SL 
05 in KA 05/2 ter prostorskih izvedbenih pogojev v območju KP PPJ in 
sicer: 

o PIP v natančnosti in vsebini OPPN za območje EUP NO PA 01/7 – 
območje notranjega razvoja posestva Vonarneisti pri naselju Palčje; 

o podrobni PIP za območje EUP RI 13 in 14 – območje pretežno notranjega 
razvoja posestva Poklarija v bližini naselja Ribnica; 

o podrobni PIP  za območje EUP SL 05 – območje širitve programa Eko 
muzeja in programa Centra za interpretacijo divjih zveri v naselju 
Slovenska vas; 
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o PIP za območje EUP KA 05/2 in KA 05/4 – ukinitev PIP v natančnosti in 
vsebini občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememba 
podrobnejše namenske rabe prostora; 

o podrobni PIP za KP PPJ in sicer predvsem opredelitev poti (dostopov), 
ograj in pomožnih objektov. 

 

Druga javna razgrnitev: 
• je potekala od 22.11.2016 do vključno 22.12.2016 v prostorih Občine Pivka, 

Kolodvorska cesta 5, Pivka; 
• javna obravnava je bila izvedena v četrtek,  1. decembra ob 17h v prostorih sejne 

sobe Občine Pivka v prvem nadstropju, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka; 
• razgrnjena vsebina Odloka SD OPN PI 1 v 3. fazi: na podlagi prejetih pripomb 

lastnikov zemljišč se je dve območji načrtovanih prostorskih ureditev (NPU) 
(delno) ukinilo in sicer  NPU z oznako NPU 652A in 653 A – območje zemljišča s 
parc. št. 168/2, 169/1, 161/3 in 170/3, vse k.o. Radohova vas in NPU 619A-
območje zemljišč s parc. št. 577/7 in 577/8, vse k.o. Radohova vas. 

• obrazložitev glede NPU z oznako 652A in 653A: Razgrnjen dopolnjen osnutek 
SD OPN PI 1 (list 28) torej v območju NPU z oznako 652A in 653 A ukinja 
načrtovane spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišč (PNRP) iz območij 
zelenih površin in območja gospodarske cone v območje, namenjeno centralnim 
dejavnostim. Območju se ohranja PNRP, kot je opredeljena z veljavnim 
prostorskim aktom, to je območje gospodarske cone in območje zelenih površin 
kot je prikazano v spodnji grafiki. Posledično se izvede še izravnava PNRP s 
parcelno mejo – NPU z oznako 811A. 

Prikaz območja NPU z oznako 

652A in 653 A v ponovno 

razgrnjenem SD OPN PI 1 (list 28) 

 

 

 

 

 

 

• obrazložitev glede NPU  z oznako 619A: Razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN 
PI 1 (list 28) torej v območju NPU z oznako 619A delno ukinja (oz. preoblikuje) 
načrtovane spremembe PNRP iz območij za stanovanja v območje zelenih 
površin. Območju se delno ohrani PNRP, kot je opredeljena z veljavnim 
prostorskim aktom (območja za stanovanja) in delno opredeli kot zelene 
površine. 
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Prikaz območja NPU z oznako 619 A v 

ponovno razgrnjenem SD OPN PI 1 (list 

28) 

 

 

 

 

 

Tretja javna razgrnitev: 
• je potekala od 21.8.2017 do vključno 30. 9. 2017 v prostorih Občine Pivka, 

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka; 
• javna obravnava je bila izvedena v četrtek,  19. septembra ob 17h v prostorih 

sejne sobe Občine Pivka v prvem nadstropju, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka; 
• predmet JR3:  

o spremembe in dopolnitve osnovne in podrobnejše namenske rabe 
prostora (v nadalj.: PNRP) v zunanjem prostoru izven območja DPN 
OSVAD zaradi usklajevanja PNRP z dejansko rabo zemljišč in ukrepov s 
področja ohranjanja narave v območju Krajinskega parka Pivška 
presihajoča jezera (KP PPJ). 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz spremembe NRP 
zaradi usklajevanja PNRP 
z dejansko rabo zemljišč 
in ukrepov s področja 
ohranjanja narave v 
območju Krajinskega 
parka Pivška presihajoča 
jezera (KP PPJ) 
 

o spremembe in dopolnitve PNRP in PIP za EUP SL 05 in tehnični popravki 
območij EUP PI 1 in SE 01 ter manjši popravki EUP DO 01, PR 03 in TR 
07; 
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o spremembe in dopolnitve PNRP in PIP v območju 1. faze južne obvoznice 
Pivka od krožišča do predora Kerin na podlagi  IDP za ureditev 1. faze 
južne obvoznice Pivka od krožišča do predora Kerin (izdelal PS Prostor 
d.o.o., Koper, št. proj.: NG/034-2015, februar 2017)) in usmeritev MKGP 
na usklajevalnem sestanku. 

Prikaz spremembe PNRP na 

podlagi  IDP za ureditev 1. faze 

južne obvoznice Pivka od krožišča 

do predora Kerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Obrazložitev upoštevanja prvih in drugih mnenj 
 
2.5.1. Prva mnenja 
 
Pri pripravi predloga so bile upoštevane vse vsebine spodaj navedenih prejetih prvih 
mnenj z zakonsko oz. podzakonsko osnovo: 

• prvo mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za 
okolje, posredovano z dopisom št. 35001-331/2015, z dne 26.8.2015. 

• prvo mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za okolje in prostor, 
graditev in stanovanja, posredovano z dopisom št. 35032-8/2014/21-01021363, z 
dne 4.8.2015. 

• prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za 
kmetijstvo, posredovano z dopisom št. 350-38/2008/26, z dne 3.8.2015. 

• prvo mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, posredovano z dopisom št. 350-
2/2015, z dne 27.7.2015. 
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• prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posredovano z 
dopisom št. 3401-46/2008/212, z dne 4.8.2015. 

• prvo mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, posredovano z 
dopisom št. 5-III-499/2-O-2015/ACGBF, z dne 05.08.2015. 

• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, posredovano z dopisom št. 5-III-
499/2-O-2015/ACGBF - dopolnitev, z dne 10.11.2015. 

• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, posredovano z dopisom št. 5-III-
499/2-O-2016/ACGBF – 2. dopolnitev, z dne 22.07.2016. 

• Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, posredovano z dopisom 
št. 3501-13/2015/4 z dne 29.7.2015. 

• Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z 
nepremičninami, posredovano z dopisom št. 350-55/2015-2 z dne 20.7.2015. 

• Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, posredovano z dopisom 
št. 350-85/2015/4-00721215, z dne 4.8.2015. 

• Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, posredovano z dopisom št. 
371-13/2015/56-00841223, z dne 14.7.2015. 

• Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, posredovano z dopisom št. 
350-1/2012-DE/720, z dne 14.7.2015. 

• Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
posredovano z dopisom št. 350-2/2015/71-1818, z dne 17.8.2015. 

• Elektro Primorska d.d., posredovano z dopisom št. 1610, z dne 17.7.2015. 
•  Plinovodi d.o.o., posredovano z dopisom št. S15-237/R-MP/RKP, z dne 

22.7.2015. 
• Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, posredovano z dopisom št. 

33169-KP/164-AG, z dne 19.8.2015. 
• Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 

posredovano z dopisom št. 350-105/2015-2-DGZR, z dne 31.7.2015. 
Pri pripravi predloga so bile upoštevane vse vsebine navedenih mnenj z zakonsko oz. 
podzakonsko osnovo. 
 
2.5.2. Druga mnenja 
 
Nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v Sklepu o začetku priprave prostorskega akta, 
so svoja druga mnenja podali za spodaj navedena področja. 
 
2.5.2.1.  Razvoj poselitve 
 
Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za okolje in prostor, graditev in 
stanovanja 
Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 35032-8/2014/45, z dne 4.1.2017 navaja, da 
izdajajo negativno drugo mnenje, saj ni bilo upoštevano prvo mnenje s področja razvoja 
poselitve v delu, ki se nanaša na razmestitev dejavnosti v prostor – opredelitev 
nadomestne lokacije za RTV stolp Šilentabor (EUP ŠI 06).  
V skladu z navedenim mnenjem, je bila izdelana utemeljitev EUP ŠI 06 in ukinjena EUP 
ŠI 02 in ŠI 03 in pridobljeno dopolnilno drugo mnenje, dopis št. št. 35032-8/2014/54-
10922-06, z dne 11.5. 2017 v katerem je navedeno, da je dopolnilno drugo mnenje 
pozitivno, če je upoštevana pristojnost na področju prostorskega načrtovanja in 
sicer na načrtovana ureditev v EUP ŠI 06 ne predstavlja prostorske ureditve 
državnega pomena. 
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Dopolnitev drugega mnenja posredovana z dopisom št. 35032-8/2014/60–10922–06, z 
dne 20.12.2017 navaja, da dopolnilno drugo mnenje s področja razvoja poselitve št. 
35032-8/2014/54-10922-06, z dne 11.5. 2017 ostaja v veljavi. 
 

2.5.2.2. Varovanje kmetijskih zemljišč 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorat za kmetijstvo 
Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-38/2008/32, z dne 9.2.2017 navaja, da 
izdajajo negativno drugo mnenje kljub dopolnitvi gradiva na podlagi pripomb MKGP  z 
dopisom št. 3505-1/2013-137 z dne 10.2.2017.  
V dopolnitvi gradiva je bila posredovana  Bilanco nezazidanih stavbnih zemljišč ter 
pojasnila na vse ostale posredovane pripombe. 
Pripravljavec je na podlagi tretjega odstavka 51. člena ZPNačrt ponovno zaprosil za 
drugo mnenje iz svoje pristojnosti na predlog SD OPN PI 1 in prejel drugo mnenje z 
dopisom št. 350-38/2008/42 z dne 14. 4. 2017, v katerem ministrstvo ugotavlja nekatere 
pomanjkljivosti predloženega predloga SD OPN PI 1 in sicer: 

• pod poglavjem 4. d navaja, da je potrebno uskladiti z dejanskim stanjem poseg 
št. TR_166, TR_167 in PR_119; 

• pod poglavjem 4.e navaja posege, za katere je potrebno vlogo dopolniti z 
ustreznimi obrazci: ST_149 (mnenje KSS), NA_53 (mnenje KSS) in A_1 
(gradbeno dovoljenje); 

• pod poglavjem 4.g posege, ki so s kmetijskega vidika nesprejemljivi in lahko 
občina predlaga primerljive površine nadomestnih zemljišč: PI_87, PI_88, PI_86, 
PA_74, ŠM_163, SL_147, PI_81, BU_10, RI_132, BU_12, 

• pod poglavjem 5, da je potrebno uskladiti mejo med gozdno in kmetijsko 
namensko rabo glede na dejansko stanje v prostoru, 

• pod poglavjem 6, da se za krčitve gozda določi posebne EUP z opredeljenim 
načinom gospodarjenja in roku za krčitev gozda, 

• pod poglavjem 7, da se besedilo SD OPN PI 1 uskladi s splošnimi smernicami. 

Zgoraj navedeno je bilo v celoti upoštevano pri pripravi SD OPN PI 1 (do-p3).  

Podrobnejša obrazložitev je podana v elaboratu z naslovom OBRAZLOŽITEV IN 
UTEMELJITEV POSEGOV PI_87, PI_88, PI_86, PA_74, ŠM_163, SL_147, PI_81, 
BU_10, RI_132, BU_12 za področje varovanja kmetijskih zemljišč (izdelal V 
prostoru d.o.o., št. proj. 17/PA-015-d1, avgust 2017). 

 

Dopolnitev drugega mnenja posredovana z dopisom št. 350-38/2008/62, z dne 
12.3.2018 navaja, da izdajajo pozitivno drugo mnenje, saj je občina upoštevala 
usmeritve ministrstva in gradivo ustrezno pripravila. 
 

2.5.2.3. Gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorat za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo 
Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 3401-46/2008/16, z dne 21.12.2016 navaja, 
da izdajajo pozitivno drugo mnenje, saj so bile pri pripravi predloga SD OPN ustrezno 
upoštevane smernice s področja gozdarstva. Na podlagi 6. odstavka 51. člena 
ZPNačrt ugotavljajo, da so vplivi izvedbe SD OPN na okolje z vidika gozdarstva 
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sprejemljivi. 
 
Zavod za gozdove Slovenije  
 
Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 340757/2016, z dne 20.12.2016 navaja, da 
izdajajo pozitivno drugo mnenje, saj SD OPN smiselno upošteva splošne smernice in 
predloge, ki so bili podani v prvem mnenju na osnutek SD OPN z dne 27.72015, oziroma 
so bili dogovorjeni na delovnem sestanku med predstavniki Občine Pivka, pripravljavcem 
OPN (V prostoru d.o.o.) in ZGS OE Postojna dne 24.9.2015 ter usmeritve in predloge na 
grafični prikaz razpršene poselitve in razpršene gradnje, ki jih je posredovala ZGS OE 
Postojna dne 1.12.2015.  
 
Dopolnitev drugega mnenja posredovana z dopisom št. 3407-67/2017, z dne 28.12.2017 
navaja, da izdajajo negativno mnenje k predlogu SD OPN Pivka 1 (p3) zaradi sprememb 
besedila odloka SD OPN Pivka 1 (p3), ker izvajanje le-tega direktno onemogoča 
gospodarjenje z gozdom na znatnem delu Občine Pivka (28.člen SD OPN Pivka 1 (p3)).  
 
Zgoraj navedene pripombe iz dopolnilnega drugega mnenja so bile upoštevane in 
usklajene z MOP, Direkcija RS za vode Pivka (28.člen SD OPN Pivka 1 (p3)). 
Popravljeno gradivo je pripravljavec dne 21.3.2018 posredoval preko elektronskega 
sporočila na Zavod za gozdove Slovenije.   
 
2.5.2.4. Upravljanje z vodami 
 
MOP, Direkcija RS za vode 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 35001-710/2016-3, z dne 26. 6. 2017 navaja, 
da se izdaja negativno drugo mnenje zaradi spodaj navedenih pripomb in ugotovitev 
predloženega predloga SD OPN PI 1 in sicer: 

• pod točko1 navaja pomanjkljivosti v zvezi s PSP za vodovarstvena območja; 
• pod točko 2 pomanjkljivosti v zvezi s prikazom erozijskih območij; 
• pod točko 3 pomanjkljivosti v zvezi z referenčnimi odseki; 
• pod točko 4 pomanjkljivosti v zvezi z 88. členom (pripombe glede objektov za 

oglaševanje); 
• pod točko 5 pomanjkljivosti v zvezi z 94. členom (pripombe glede skupnega PIPa 

za gradnjo in urejanje cest); 
• pod točko 6 pomanjkljivosti v zvezi z 98. členom (odvajanje odpadnih 

padavinskih voda); 
• pod točko 7 pomanjkljivosti v zvezi z 111. členom (priobalno zemljišče); 
• pod točko 8 pomanjkljivosti v zvezi 112. členom (skupni PIP za varstvo voda); 
• pod točko 9 pomanjkljivosti v zvezi z opredelitvijo načina določanja vodnih 

zemljišč; 
• pod točko 10 pomanjkljivosti v zvezi z 117. členom (skupni PIP glede varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami na območjih varstva pred plazovi); 
• pod točko 11 pomanjkljivosti v zvezi z 119. členom (skupni PIP glede varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami  - poplavna območja); 
• pod točko 12 pripomba glede Priloge 1 
• pod točko 13 pomanjkljivosti v zvezi z Prilogo 2 
• pod točko 14 pomanjkljivosti v zvezi z Prilogo 3 
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• pripombe glede območij s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (EUP PI 
25, SL 05, KA 05/2 in TR 05 

• pripombe glede oznak, npr. TR 12 

OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA DRUGEGA MNENJA DRSV 

 

Zgoraj navedene pripombe DRSV so upoštevane pri pripravi SD OPN PI 1 (p3) na način: 
• pod točko1 navaja pomanjkljivosti v zvezi s PSP za vodovarstvena območja – v PSP 

so prikazana poplavna in vodovarstvena območja ter vodovarstvena območja iz 
osnutka Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja 
Postojne in Cerknice (junij 2010)), dopolnjeno je tudi besedilo PSP; 

• pod točko 2 pomanjkljivosti v zvezi s prikazom erozijskih območij – v PSP so 
prikazana erozijska območja, dopolnjeno je besedilo PSP; 

• pod točko 3 pomanjkljivosti v zvezi z referenčnimi odseki – v PSP so prikazani 
referenčni odseki, dopolnjeno je besedilo SD OPN PI 1 – 112. člen; 

• pod točko 4 pomanjkljivosti v zvezi z 88. členom (pripombe glede objektov za 
oglaševanje) – dodana omejitev v 88. členu v tabeli 

• pod točko 5 pomanjkljivosti v zvezi z 94. členom (pripombe glede skupnega PIPa za 
gradnjo in urejanje cest) – dodano določilo v 94. členu. 

• pod točko 6 pomanjkljivosti v zvezi z 98. členom (odvajanje odpadnih padavinskih 
voda) – dopolnjen 98. člen in še 94. člen 

• pod točko 7 pomanjkljivosti v zvezi z 111. členom (priobalno zemljišče) – 
spremenjena 1 in 2 odstavek 111. člena 

• pod točko 8 pomanjkljivosti v zvezi 112. členom (skupni PIP za varstvo voda) - 
spremenjen 1 odstavek 112. člena in dodan nov 7. odstavek 

• pod točko 9 pomanjkljivosti v zvezi z opredelitvijo načina določanja vodnih zemljišč – 
spremenjen 1. odstavek 111. člena 

• pod točko 10 pomanjkljivosti v zvezi z 117. členom (skupni PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami na območjih varstva pred plazovi) – spremenjen in 
dopolnjen 117. člen  

• pod točko 11 pomanjkljivosti v zvezi z 119. členom (skupni PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami  - poplavna območja) – preoblikovan 119. člen, 
omejitve so navedene tudi za vsako posamično EUP v prilogi 1 Odloka 

• pod točko 12 pripomba glede Priloge 1: / 
• pod točko 13 pomanjkljivosti v zvezi z Prilogo 2: dodana omejitev v Prilogo 2 v vse 

KE z oznako PP in v 178h. člen (odstavek 5) 
• pod točko 14 pomanjkljivosti v zvezi z Prilogo 3: vse omejitve so dane v 88. člen 
• pripomba glede lokacije za ureditev počivališč je upoštevana enako kot pripomba 

pod točko 13; 
• pripombe glede oznak, npr. TR 12: EUP TR 12 ni več predmet SD OPN PI 

1,ukinjene načrtovane ureditve so razvidne iz datoteke z imenom: 
35_obr_preglednica_09112017.pdf in mape z imenom: 
NACRTOVANE_UREDITVE_26102017_1.zip (vse načrtovane ureditve z izjemo 
sprememb PNRP, ki so posledica usklajevanja NRP z dejansko rabo v zunanjem 
prostoru na podlagi drugega mnenja MKGP). 

• pripombe glede območij s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (EUP PI 25, 
SL 05, KA 05/2 in TR 05: 

EUP PI 25  
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Podatek, ki prikazuje stalno ali občasno 

prisotnost voda je območje meteornega 

kanala, ki je razviden iz geodetskega načrta 
območja 

Iz PPIP PI 25 izhaja, da v kolikor se premika 
je to potrebno izvesti v skladu s predpisi in 

tudi ZV-1 

KA 05/2  

Podatek, ki izkazuje prisotnost vodnega zemljišča, za del območja, kjer je opredeljeno 

stavbno zemljišče s PNRP IG ni več aktualen. Območje je pozidano s proizvodnimi objekti 
Pivke d.d.- industrijski objekt Delamaris s funkcionalnim zemljiščem (parkirišča, 
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manipulativne površine), za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-226/2011-16 

z dne 29. 2. 2012 

TR 05  

 

Podatek, ki izkazuje potencialno polavno ogroženo območje smo preverili s pomočjo DRSV-

Koper in rečno nadzorne službe VGP Drava, ki so posredovali naslednje podatke: 
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− Na ogledu dne 9.11.2017 je bila gladina vode na potoku Trnjščica ob parcelah, ki smo 

jih obravnavali v poročilu 82/17 - IB/FR na koti  532.96 , 

− Stoječa voda - mlake po parcelah na koti 533.05.  

− Pogoste poplave so na koti 533.28.  

− Redke poplave naprimer leta 2014 na koti 533.67.  

− O poplavah, ki so bile na tem območju v letu 2014 ne vemo ali so bile 10 letne, 100 ali 
500, zato ne moremo določit kote zelo redkih poplav. 

Glede na navedeno smo za območje, ki meji na koto 534.00 m n.v. opredelili posebno EUP, 
za katero velja 119. člen (izdelava hidrološko-hidravlične študije). 

Opomba: Elektronska pošta je priložena v mnenjih za področje upravljanja z vodami. 

 

Na podlagi pridobitve dokončnega drugega mnenja in elektronskega sporočila s strani 
DRSV z dne 2.3.2018 so bili izvedeni naslednji popravki, usklajevanja, oz. obrazložitve: 
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Pripravljavec (občina Pivka) je na podlagi 51. člena ZPNačrt z dopisom št. 3505-1/2013-
186 z dne 24.11.2017 (vročeno 27.11.2017) zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcijo RS za vode za podajo dopolnilnega drugega mnenja. V skladu s 3. odstavkom 
51. člena ZPNačrt-a, bi moral nosilec urejanja prostora svoje mnenje predložiti v roku 30 
dni od poziva. V nasprotnem primeru, se šteje da nosilec urejanja prostora na predlog 
občinskega prostorskega načrta nima pripomb (5. odstavek 51. člena ZPNačrt). 
Pripravljavec dopolnilnega drugega mnenja do dne 21.3.2018 ni prejel.    
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2.5.2.5. Ohranjanje narave 
 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 5-III-580/4-O-2016/ACGBF, z dne 5.1.2017 
navaja, da so v predlogu pomanjkljivosti, kot je npr. turistična infrastruktura na območju 
KPPJ, varstvene usmeritve za dodatne spremembe OPN. 
Navedene pomanjkljivosti so bile obravnavane na sestanku med Občino Pivka in 
Zavodom za varstvo narave dne 6.3.2017 in usklajene ter so predmet pridobitve 
dokončnega drugega mnenja Zavoda. 
Dopolnitve drugega mnenja posredovanega z dopisom št. 5-III-933/2-O-2017/BFACG, z 
dne 22.12.2017 navaja, da predlog odloka prostorskega akta ne upošteva v celoti in ni v 
celoti usklajen z vsebino naravovarstvenih smernic ter da so potrebni popravki nekatere 
vsebine. 
Na podlagi dopolnitve gradiva predloga, ki izhaja iz dopolnitve drugega mnenja in 
usklajevanja preko elektronskih sporoči, je bilo z dopisom št. 5-III-933/7-O-2017/BFACG, 
z dne 16.2.2018 izdano končno drugo mnenje k Predlogu Sprememb in dopolnitev št.1 
OPN občine Pivka, ki v celoti upošteva vsebino naravovarstvenih smernic in je z njo 
usklajen. 
 
2.5.2.6. Varstvo kulturne dediščine 
 
Ministrstvo za kulturo 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 3501-13/2015/9, z dne 29.12.2016 navaja, da 
izdajajo pozitivno drugo mnenje, saj SD OPN PI 1 zagotavlja ustrezno varstvo kulturne 
dediščine.  
Dopolnitev drugega mnenja posredovana z dopisom št. 3501-13/2015/13, z dne 
26.5.2017 navaja, da dopolnitve gradiva k predlogu sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta občine Pivka predstavljajo izboljšano stanje kulturne dediščine. 
Težavo pa predstavlja EUP BU 04 (območje v neposredni bližini naselbinske dediščine 
Buje-Vas, EŠD 16021 in kulturnega spomenika Buje-Cerkev sv. Florijana, EŠD 3785) z 
določilom »Dopustna višina objektov je 9m.«. Ministrstvo za kulturo meni, da bo 
predpisana višina vedutno degradirala prisotno kulturno dediščino, zato predlagajo, da 
se določbo ustrezno popravi. 
Zgoraj navedeno je upoštevano v SD OPN PI1 (do-p3) tako, da so opredeljeni posebni 
PIPi za EUP BU 04: »Dopustna višina objektov  je 8,60  m oz. višina, ki ne bo bistveno 
vplivala na degradacijo kulturnega spomenika - Cerkev sv. Florijana.« 
 
2.5.2.7. Cestni in železniški promet in področje avtocest 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, direktorat za kopenski promet 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-85/2015/8-00721215, z dne 24.1.2017 
navaja, da je predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Pivka usklajen s smernicami s področja državne cestne infrastrukture, razen 
avtocest. 
 
Pripravljavec (občina Pivka) je na podlagi 51. člena ZPNačrt z dopisom št. 3505-1/2013-
181 z dne 24.11.2017 (vročeno 27.11.2017) zaprosil Ministrstvo za infrastrukturo, 
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direktorat za kopenski promet za podajo dopolnilnega drugega mnenja. V skladu s 3. 
odstavkom 51. člena ZPNačrt-a, bi moral nosilec urejanja prostora svoje mnenje 
predložiti v roku 30 dni od poziva. V nasprotnem primeru, se šteje da nosilec urejanja 
prostora na predlog občinskega prostorskega načrta nima pripomb (5. odstavek 51. 
člena ZPNačrt). Pripravljavec dopolnilnega drugega mnenja  do dne 21.3.2018 ni prejel.  

   
 
DARS d.d. 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 351/D-17/15-PTPP/VD-1550, z dne 30.1.2017 
navaja, da na območju občine Pivka ni obstoječih prometnic in drugih ureditev, ki 
so v pristojnosti DARS d.d. Glede na navedeno navajajo, da drugo mnenje DARS d.d. 
k predlogu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ni potrebno. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
sektor za železnice 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-1/2017/20-1818, z dne 30.1.2017 navaja, 
da na predlog Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Pivka 
nimajo pripomb. 
 
2.5.2.8. Trajnostna mobilnost 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-36/2016/120-00191223, z dne 
19.12.2016 navaja, da izdajajo na predlog SD OPN pozitivno mnenje, saj predlog SD 
OPN ustrezno upoštevane smernice pristojnega nosilca urejanja prostora in temeljne 
principe načrtovanja razvoja dejavnosti v prostoru z vidika javnega potniškega prometa 
in trajne mobilnosti. 
 
2.5.2.9. Pomorski in zračni promet 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, direktorat za letalski in pomorski promet 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-162/2016/4-02011202, z dne 30.1.2017 
navaja, da izdajajo pozitivno drugo mnenje.  
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2.5.2.10. Rudarstvo 
 
Ministrstvo za infrastrukturo, direktorat za energijo za področje rudarstva 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-2/2017-34, z dne 15.2.2017 navaja, da 
izdajajo pozitivno drugo mnenje pod pogojem, da se ustrezno spremeni tekstualni del 
predloga prostorskega akta, in sicer: 

 

Zgoraj navedeno je bilo v celoti upoštevano. 
 
2.5.2.11. Energetika 
 
Pripravljavec (občina Pivka) je na podlagi 51. člena ZPNačrt z dopisom št. 3505-1/2013-
99-14 z dne 5.12.2016 (vročeno 8.12.2016) zaprosil Ministrstvo za infrastrukturo, 
direktorat za energijo za podajo drugega mnenja. V skladu s 3. odstavkom 51. člena 
ZPNačrt-a, bi moral nosilec urejanja prostora svoje mnenje predložiti v roku 30 dni od 
poziva. V nasprotnem primeru, se šteje da nosilec urejanja prostora na predlog 
občinskega prostorskega načrta nima pripomb (5. odstavek 51. člena ZPNačrt). 
Pripravljavec drugega mnenja  do dne 16.3.2018 ni prejel.    

 

 
2.5.2.12. Zaščita in reševanje 
 
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-105/2015-4-DGZR, z dne 20.12.2016 
navaja nekatere potrebne dopolnitve. 



Občina Pivka_______________________________________                     _____20. seja občinskega sveta 

________________________________________________________________________ 

4-34 
 

Zgoraj navedene zahteve so bile upoštevane (črtan je tudi 2. stavek 118. člena Odloka 
(26. člen SD OPN Pivka 1), dne 25. 5. 2017 z dopisom št. 350-105/2015-4-DGZR, je bilo 
izdano pozitivno drugo mnenje. 
 
2.5.2.13. Obramba 
 
Ministrstvo za obrambo, direktorat za logistiko, sektor za gospodarjenje z 
nepremičninami  
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-55/2015-8, z dne 22.12.2016 navaja 
nekatere zahtevane spremembe (območje Polhove Jame, določitev novih pEUP  PI 53/2 
in PI 54/2 s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za območje, kjer bo potekal 
plinovod, napaka pri posredovanju območja možne izključne rabe za potrebe obrambe s 
strani MORS-a in sicer namesto znotraj EUP PP 01 s PNRP G na EUP ŠI 05 s PNRP 
PO). 
Po zgoraj navedenih dopolnitvah je Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami z dopisom št. 350-55/2015-10 dne 
24.01.2017 izdalo pozitivno drugo mnenje z vidika obrambe. 
 
2.5.2.14. Vojna in prikrita grobišča 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, direktorat za 
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-15/2016-2, z dne 13.12.2016 navaja, da 
ob upoštevanju spodaj navedenih predlogov izdajajo pozitivno soglasje: 
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Zgoraj navedeni predlogi so upoštevane v 21. členu usklajenega predloga SD OPN 
PI 1 (dodan je nov 108.a člen). 
 
2.5.2.15. Blagovne rezerve 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, generalni sekretariat 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 350-1/2017-7, z dne 16.1.2017 navaja, da 
izdajajo pozitivno drugo mnenje.  
 
2.5.2.16. Energetika - plinovodi 
 
Plinovodi d.o.o. 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. S16-569/R-ZM/RKP, z dne 19.12.2016 
navaja, da izdajajo pozitivno mnenje na SD OPN za plinsko omrežje, pri čemer se mora 
pri nadaljnji obdelavi upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina in  predhodne 
smernice (dopis št. S15-237/R-MP/RKP z dne 22.7.2015).  
 
2.5.2.17. Energetika – električna energija 
 
ELES, področje za upravljanje s sredstvi in projekti, služba za upravljanje z 
infrastrukturo 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. S016-073/594/kb, z dne 21.12.2016 navaja, 
da se spremeni naslednje: 
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Pripombe so v celoti upoštevane z izjemo vsebin, obravnavanih in usklajevanih na 
sestanku med predstavniki Elesa in Občine dne 5. 3. 2017 (12. odstavek 101. člena 
Odloka in usmeritev za pripravo OPPN za območje Ravne). 
 
Elektro Primorska d.d. 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 1891, z dne 6.1.2017 navaja, da izdajajo 
pozitivno drugo mnenje, saj SD OPN izdane smernice (mnenje št 1610 z dne 
17.7.20115 in dopolnitev k prvemu mnenju z dne 21.8.2016) v celoti upošteva.  
 
Dne 9.1.2017 je bilo preko elektronske pošte posredovano naslednje besedilo: 
 

 
 
Zgoraj navedeno je bilo v celoti upoštevano. 
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2.5.2.18. Telekomunikacija 
 
Telekom Slovenije, sektor za dostopovna omrežja 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 76/05-00161201612080003, z dne 4.1.2017 
navaja, da izdajajo pozitivno drugo mnenje.  
 
Dodatno je bil posredovan predlog sprememb 9. odstavka 102. člena Odloka, zato so bili 
pri pripravi predloga 2 upoštevani tisti predlogi, ki ne vplivajo na vsebino ampak jo 
podrobneje opredeljujejo. Pripombe, ki bi vplivale na vsebino, niso bile upoštevane. 
 

2.5.2.19. Oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
 
Javno komunalno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., 
Postojna 
 

Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 178-16/V-K, z dne 20.1.2017 navaja, da se 
spremeni naslednje: 
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Zgoraj navedeno je upoštevano na način: 
• za EUP PI 25 je načrtovana premestitev primernega vodovodnega omrežja zgolj 

dopustna in ne obvezna; 
• za EUP NO 03 sta v okviru določila »do izvedbe javnega vodovodnega omrežja 

je dopustna izvedba posameznih priključkov na javno vodovodno omrežje v 
okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca« 
črtani parceli z oznako P2 in P3, za P1 je že pridobljeno soglasje k projektni 
rešitvi posameznega vodovodnega priključka; 

• za EUP TR 11 in TR 05 je spremenjeno besedilo kot je zahtevano; 
• območje EUP PA 01/7 je namenjeno ureditvi enega posestva, zato je načrtovan 

priključek. 
 
2.5.2.20. Publikus, d.o.o., Ljubljana 
 
Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 396 – ŽŠ – 01/2017, z dne 26.1.2017 navaja, 
da predlagajo naslednjo dopolnitev 99. Člena OPN občine Pivka: 

 
 
Zgoraj navedeno je bilo v celoti upoštevano. 
 
2.5.2.21. Varovanje in razvoj območja KP PPJ 
 
Drugo mnenje posredovano z dopisom št. 3560-0001/2016 - 1, z dne 13. 11. 2017 
navaja, da se izdaja pozitivno drugo mnenje pod pogoji,  da se spremeni tekstualni in 
grafični del predloga prostorskega akta in sicer s spodaj navedenimi zahtevami: 

• poti in ureditve v odprtem prostoru določene v 178. h členu se lahko umestijo le 
kot parkovna infrastruktura KP PPJ; 

• razgledna ploščad v območju Petelinjskega in Palškega jezera ne sme presegati 
dolžine 100m in višine 10m, nanjo je lahko nameščena opazovalnica za 
ptice/divjad izhajajoč iz IDZ v prilogi; 

• okrog Petelinjskega jezera je v območju 100m pasu od meje naravne vrednote 
Petelinjsko jezero nedopustno vsakršno krčenje gozdnega prostora z izjemo 
ukrepov s ciljem zagotavljanja ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in 
habitatnih tipov; 

• kot dopustni se na območjih stavbnih zemljišč, namenjenih izobraževanju 
določijo kateri koli pomožni objekti za učne namene, predvsem za proučevanje 
narave; 

• kot dopustna se na zemljišču 4047/1 k.o. Radohova vas določi umestitev 
turistično informacijske točke s spremljajočim programom; 

• kot dopustno se na območju SL 05/1 določi, da zunanje pohodne terase, pomoli 
in razgledišča  lahko segajo do meje stavbnih zemljišč, t.j. čez regulacijsko črto. 

Vse zgoraj navedene zahteve so upoštevana v SD OPN PI 1 (p3) z dopolnitvijo 
odloka. 


