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Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 - v nadalj: 
ZUreP-2) Občina Pivka objavlja 
 

POVABILO NA JAVNI POSVET PRI OBLIKOVANJU IZHODIŠČ PRED 

PRIPRAVO 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE DOMA 

STAREJŠIH OBČANOV PIVKA (BEDINK) 

I.  

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 mest. 

II.  

Območje načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma 
starejših občanov Pivka (Bedink) – v nadalj. OPPN Bedink se nahaja v zaledju trgovine Spar 
v središču naselja Pivka in obsega: 

 območje novogradnje objekta Doma starejših občanov Pivka z otroškim igriščem - 
območje, ki se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom za del območja Bedink P1-
S9-S1 v Pivki (Ur. l. RS, št. 50/07) – v nadalj. OLN Bedink, 

 območje novogradnje javne dovozne ceste na Bedink - del območja, ki se ureja z 
Odlokom o zazidalnem načrtu P1 S11 – Motel v Pivki (Ur. l. RS, št. 81/2004) in 
del območja OLN Bedink, 

 širša nivelacija terena in ureditev brežin za površine, ki ne sodijo neposredno h 
gradnji doma in javne ceste, so pa potrebni za širšo ureditev stanja v prostoru -  
območje, ki se ureja z Občinskim prostorskim načrtom občine Pivka (Ur. l. RS, št. 
79/10 in 47/18). 

III.  

Na javni posvet je vabljena zainteresirana javnost, lastniki zemljišč in nosilci urejanja prostora, da 
podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve pri pripravi izhodišč pred pripravo osnutka 
OPPN Bedink. 

IV.  

Vabljeni na javni posvet, ki bo potekal dne 15. 10. 2019 ob 17h v sejni sobi Občine Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, Pivka.  
Osnutek izhodišč OPPN Bedink bo javno objavljen od 11. 10. 2019 do 18. 10. 2019: 

 v pritličju stavbe Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka. Ogled osnutka 
izhodišč OPPN Bedink je možen v času uradnih ur občinske uprave in sicer v 
ponedeljek od 8.00 do 11.00, v sredo od 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 17.00 in v 
petek od 8.00 do 12.00; 

 na spletni strani http://www.pivka.si/.  
 

V.  

Zainteresirana javnost lahko pripombe na izhodišča pošlje na Občino Pivka po pošti v pisni obliki, 
na elektronski naslov (obcina@pivka.si) ali ustno na zapisnik v času javne predstavitve. 
 
Številka: 350-4/2019-1      Robert SMRDELJ 
Pivka, 8.10.2019       Župan Občine Pivka 
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