
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 

za območje  

EUP DR 05 in DR 01/1- del (kamp Drskovče) 

JAVNA RAZGRNITEV  

POVZETEK ZA JAVNOST 

 

 

Pripravljavec:    

OBČINA PIVKA, Kolodvorska 5, 6257 Pivka 

Izdelovalec:  

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

 

 

 

KRAJ IN ČAS JAVNE RAZGRNITVE OPPN kamp Drskovče 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje EUP DR 05 in DR 01/1- del (kamp Drskovče) (v nadalj.: OPPN 

kamp Drskovče) bo potekala od 2. 7. 2018 do vključno 2. 8. 2018 v prostorih: 

 Občine Pivke, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. Ogled dopolnjenega osnutka je 

možen od ponedeljka do petka v delovnem času ter na spletni strani občine: 

http://www.pivka.si. 

 

OPPN kamp Drskovče je dostopen tudi na spletni strani občine: 

http://www.pivka.si. 

Javna obravnava bo organizirana v 9.7.2018 ob 17 h v prostorih Občine Pivka, 

Kolodvorska 5, 6257 Pivka (sejna soba – 1. nadstropje). 

 

NAMEN JAVNE RAZGRNITVE OPPN kamp Drskovče 

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen OPPN kamp Drskovče 

vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki) poda pripombe in 

predloge. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem OPPN kamp 

Drskovče poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

Občina Pivka bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela 

stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Pivka ter spletni strani občine 

http://www.pivka.si. 

 

POSTOPEK PRIPRAVE OPPN kamp Drskovče 

Občina Pivka je pričela postopek priprave OPPN kamp Drskovče s sprejemom 

Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

območje EUP DR 05 in DR 01/1- del (kamp Drskovče) in izvedla aktivnosti: 

 izdelava osnutka idejne zasnove projektnih rešitev območja, 

 izdelava končne oblike idejne zasnove projektnih rešitev območja, 

 izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja, 

 pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora, 

 izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev, 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo, 

 priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve OPPN, 

 izdelava predloga OPPN za mnenja, 

 pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora,   

 izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS, 

 sprejem OPPN na občinskem svetu občine Pivka, objava in uveljavitev 

OPPN. 

 

OBSEG,  VSEBINA JAVNE RAZGRNITVE OPPN kamp Drskovče 

OPPN kamp Drskovče obsega skupaj 2,43 ha  in sicer na  zemljišča s parc. št. 

1651/1, 1651/2, 1653, 1654/2-del , 1658, 1659, 1750, 1751, 1765, 1748, vse k.o. 

Parje (glede na OPN v območju EUP DR 05/1 in DR 05/2) in zemljišča s parc. št. 

1661/1, 1661/4, 1662, vse k.o. Parje (glede na OPN v območju EUP DR 01/1- 

del). 

Območje se deli na podenote urejanja prostora (pEUP): 

 DR 05/1: ZD - druge urejene zelene površine – površine zelenih pasov z 

zaščitno in drugo funkcijo in ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport - 

površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem; 

 DR 05/2-1,:  BT - površine za turizem - površine za turizem, ki so namenjene 

hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev; 

 DR 05/2-2, opredeljeno s PNRP z grafično oznako:  SK – površine 

podeželskega naselja  - območje podeželskega naselja s kmetijami in 

enodružinsko stanovanjsko pozidavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN kamp Drskovče so: 

 ureditev zelenih površin  

 ureditev površin za šport in rekreacijo na prostem za potrebe konjeniške 

dejavnosti in zelenih površin za potrebe konjeniške dejavnosti in kot vizualno 

bariero med naseljem in kampom v  območju EUP DR 05/1; 

 ureditev površin in objektov za potrebe kampa v  območju EUP DR 05/2-1; 

 revitalizacija območja obstoječega objekta s h. št. Parje 22 v  območju EUP 

DR 05/2-2; 

 ureditev javne poti, vodovodnega in elektroenergetskega omrežja ter 

priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (v nadalj. GJI) v celotnem 

območju OPPN. 

Na predvidenih parcelah se načrtuje: 

 P1: novogradnja recepcijskega in sanitarnega objekta s potrebnimi zunanjimi 

površinami in priključki na GJI. 

 P2: ureditev prostorov za postavitev največ 10 mobilnih hišic s potrebnimi 

zunanjimi površinami.  

 P3/1 in P3/2 :ureditev 13 velikih prostorov in 9 majhnih prostorov za šotorišča 

s potrebnimi zunanjimi površinami.  

 P4: ohranitev kmetijskega objekta. 

 P5: ohranitev obstoječega objekta, dopustna je njegova nadgradnja z 

rekonstrukcijo, prizidavami, spremembo namembnosti ali novogradnjo za 

potrebe konjeniške dejavnosti ali dejavnosti kampa ali (stalnega) bivanja.  

 P6, P7/1 in P7/2: ureditev površin za mirujoči promet in javne poti s 

potrebnimi priključki na GJI.  

 P8 in P9: ureditev zelenih površin (ureditev objekta konjeniške dejavnost  - 

maneže, pašnik,…)  

http://www.pivka.si/
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 slika 1: Prikaz načrtovanih ureditvev  
 

 

                               

 

  


