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KAZALO VSEBINE 

 

SPLOŠNO 

Osnovni podatki o projektu 

Kazalo vsebine 

 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN 

1. Namen prostorske ureditve 

1.1 Območje načrtovane investicijske namere 

1.2 Predstavitev načrtovane investicijske namere 

2. Obrazloţitev skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti 

3. Obrazloţitev glede upoštevanja ZureP-2, PRS in splošnih smernic 

4.1 Obrazloţitev glede upoštevanja pravil ZUreP-2 

4.2 Obrazloţitev glede upoštevanja pravil PRS 

4.3 Obrazloţitev glede upoštevanja splošnih smernic  s področja prostora / razvoja poselitve 

4. Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 

5. Okvirni rok za izvedbo priprave in sprejem OPPN ter z njim povezanih investicij  

 

PRIKAZ STANJA PROSTORA 

1. Prikaz stanja prostora –  

1.1. Prikaz stanja prostora - PNRP in GJI 

1.2 Prikaz stanja prostora - varovana in zavarovana območja 

 

PRILOGE 

1. idejna zasnova umestitve objektov v prostor (idejna zasnova (IZP): Industrijski tiri IOC Neverke, 

(izdelovalec STIRIS d.o.o., vodja projekta Andrej Ţnidaršič G-4121, Palčje, št. projekta: 232-2018A, 

februar 2019), 

2. dopolnitev idejne zasnove umestitve objektov v prostor (idejna zasnova (IZP): Industrijski tiri IOC 

Neverke, (izdelovalec STIRIS d.o.o., vodja projekta Andrej Ţnidaršič G-4121, Palčje, št. projekta: 

232-2018A, januar 2020) 

3. območje OPPN 

4. širše gravitacijsko območje OPPN 
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IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA za ureditev javne pretovorne infrastrukture na industrijskem  tiru v IOC 

Neverke (EUP NE 12/1-del, NE 12/3-del in PI 17/2-del) 
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1. NAMEN PROSTORSKE UREDITVE 

 

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev javne pretovorne infrastrukture na industrijskem  tiru v IOC 

Neverke (EUP NE 12/1-del, NE 12/3-del in NE 17/2-del) – v nadalj. OPPN Neverke pripravlja Občina Pivka, 

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.  

 

Občina Pivka načrtuje razširitev tirnih kapacitet na območju lokalno poimenovanem »Rampa« v neposredni 

bliţini  Industrijsko obrtne cone Neverke (v nadalj.: IOC Neverke) namenom s ciljem: 

 zagotoviti ustreznejšo lokacijo za pretovor blaga s kamionov na vagone (sedanjo lokacija ob 

ţelezniški postaji v občinskem središču Pivka je neprimerne z vidika vplivov na primerno bivalno 

okolje stanovalcev v bliţini); 

 preusmeriti tovorni promet med IOC Neverke in ţelezniško postajo v Pivki v razdalji 6 km po 

najkrajši poti do ţelezniškega omreţja (največ 2,7 km med IOC Neverke in načrtovano lokacijo) 

na V. in X. koridor in dalje v svet. 

 

 
 

 

Predmet OPPN Neverke je določiti lokacijske pogoje za podaljšanje in razširitev kapacitet industrijskega tira 

in sicer se načrtuje: 

 rekonstrukcija obstoječega industrijskega tira in novogradnja dodatnega industrijskega tira, ki se 

priključuje preko nove kretnice na obstoječem industrijskem tiru; 

 novogradnja prekladalnega AB platoja v dolţini cca. 146 m in širini cca. 19.20 m  in obsegu 2300 

m2; 

 novogradnja bočne rampe (na mestu neustrezne bočne rampe, ki se odstrani) od v dolţini 35 m 

brez upoštevanja navozne klančine; 

 dodatnih manipulacijskih površin in novogradnja skladiščnega objekta; 

 rekonstrukcija in novogradnja javnih poti, drugih dostopov, (javne) razsvetljave in druge potrebne 

gospodarske javne infrastrukture (javno vodovodno, hidrantno in elektroenergetsko omreţje  ter 

priključkov nanjo). 
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1.1 OBMOČJE NAČRTOVANE INVESTICIJSKE NAMERE 

 

Območje  OPPN Neverke je lokalno poimenovano »Rampa«, ki: 

 v naravi predstavlja širše območje industrijskega tira, ki se na juţni strani priključuje na glavno 

ţelezniško progo št. 50 Ljubljana – Seţana d.m. na odseku Pivka – Košana v km 651 + 137; 

 se nahaja v neposredni bliţini pričetka javne poti 816578 Neverke – Rampa, ki se priključuje na 

regionalno cesto III. Reda Goriče – Kal, odsek 6848; 

 se nahaja 2,7 km od in dodatnih 6 km od občinskega središča Pivka. 

  Prikaz širše lokacije na DOF s PNRP 

Območje OPPN Neverke je glede na OPN Pivka opredeljeno kot: 

 preteţni del enote urejanja prostora (v nadalj. EUP) NE 12/1 s PNRP Ostale prometne površine 

z grafično oznako PO in predvidenim OPPN; 

 preteţni del EUP NE 12/3 s PNRP Ostale prometne površine z grafično oznako PO in 

 manjši del EUP NE 17/2 s PNRP Površine ţeleznic z grafično oznako PŢ. 

Območje OPPN Neverke obsega skupaj 5,4 ha in sicer zemljišča s parc. št.:  

 3751/1-del, 3751/2, 3751/4, 3778, 3784/1, 3784/2, 3787/3, 3787/4, 3787/5, 3787/6, 3915/2-del, 

3916/4-del, 3916/5, vse k.o. Stara Sušica (2496); 

 5234/2-del, 5234/17-del, 5234/20, 5234/21, 5234/22, 5263, 5269/2, 5269/3, 5271-del, 5294/1, 

5302/5, 5759/4, 5759/6, 5759/7, 5883/3-del, 5888/4-del, 5888/5-del, 5888/6, 5888/7, 5888/9, 

5888/13, 5888/15, 5888/16, 5888/17, 5888/18, 5888/19, 5888/20, 5888/25-del, 5888/26, 

5888/27, 5888/28, 5888/29, 5889-del, 5894 in 5895, vse k.o. Košana (2494). 
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Prikaz območja OPPN na ZK in OPN Pivka (prikaz PNRP in EUP) 
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Komunalna opremljenost območja 

Območje je dostopno preko industrijskega tira, ki se na juţni strani priključuje na glavno ţelezniško progo št. 

50 Ljubljana – Seţana d.m. na odseku Pivka – Košana v km 651 + 137 in preko javne poti  816578 Neverke 

– Rampa, ki se priključuje na regionalno cesto III. Reda Goriče – Kal, odsek 6848. 

Območje je komunalno pomanjkljivo opremljeno, saj se priključuje na javno vodovodno in elektroenergetsko 

omreţje preko vodov, ki jih je zaradi starosti potrebno rekonstruirati. 

Prikaz širše situacije javnega cestnega in železniškega omrežja 

Prikaz širše situacije javnega elektroenergetskega omrežja 
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Prikaz širše situacije javnega vodovodnega omrežja 
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1. 2 PREDSTAVITEV NAČRTOVANE INVESTICIJSKE NAMERE 

 

Cilj sprejema OPPN Neverke je razširitev tirnih kapacitet na območju lokalno poimenovanem »Rampa« v 

neposredni bliţini  Industrijsko obrtne cone Neverke (v nadalj.: IOC Neverke) in sicer: 

 zagotoviti ustreznejšo lokacijo za pretovor blaga s kamionov na vagone (sedanjo lokacija ob 

ţelezniški postaji v občinskem središču Pivka je neprimerne z vidika vplivov na primerno bivalno 

okolje stanovalcev v bliţini); 

 preusmeriti tovorni promet med IOC Neverke in ţelezniško postajo v Pivki v razdalji 6 km po 

najkrajši poti do ţelezniškega omreţja (največ 2,7 km med IOC Neverke in načrtovano lokacijo) 

na V. in X. koridor in dalje v svet. 

Investicijska namera je bila predstavljena in preverjena z izdelavo  

 idejne zasnove umestitve objektov v prostor (idejna zasnova (IZP): Industrijski tiri IOC Neverke, 

(izdelovalec STIRIS d.o.o., vodja projekta Andrej Ţnidaršič G-4121, Palčje, št. projekta: 232-

2018A, februar 2019)  

 dopolnitvijo idejne zasnove umestitve objektov v prostor (idejna zasnova (IZP): Industrijski tiri 

IOC Neverke, (izdelovalec STIRIS d.o.o., vodja projekta Andrej Ţnidaršič G-4121, Palčje, št. 

projekta: 232-2018A, januar 2020). 

 

Urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve zgoraj navedenih prostorskih ureditev so bile pripravljene ob 

upoštevanju: 

 temeljnih pravil ZUreP-2, pravil Prostorskega reda Slovenije in splošnih smernic s področja 

prostora/razvoja poselitve; 

 podatkov iz prikaza stanja prostora; 

 zahtev nadrejenih prostorskih aktov - Občinskega prostorskega načrta občine Pivka (Ur. l. RS, 

št. 79/10, 17/14-DPN OSVAD, 47/18) – v nadalj.: OPN Pivka, ki v 24. členu opredeljuje zasnovo 

ţelezniškega omreţja in sicer: »Uredi se manjši prometni terminal: razkladalno rampo in 

podaljšanje ţelezniškega industrijskega tira na glavni ţelezniški progi E 70 s ciljem zagotoviti 

boljšo dostopnost IOC Neverke in preusmeriti prometne tokove s cestnega na ţelezniško 

omreţje.«. 

 

Koncept ureditve območja je bil določen ob upoštevanju naslednjih ciljev: 

 upoštevati ustvarjene danosti prostora (obstoječa glavna ţelezniška proga št. 50 Ljubljana – 

Seţana d.m. z obstoječim industrijskim tirom za potrebe Pivka Perutninarstvo d.d. in blagovne 

rezerve RS) 

 umestiti in določiti moţnosti za razvoj območja kot območja razširitve industrijskega tira za 

potrebe pretovora surovin preteţno za podjetja, ki se nahajajo v 2,7 km območju IOC Neverke; 

 umestiti dodatne manipulacijske površine in urediti dostopne javne poti; 

 urediti gospodarsko javno infrastrukturo ter priključke nanjo; 

 upoštevati obstoječe sosednje uporabnike prostora: zagotoviti obstoj in moţnosti razvoja 

obstoječim ureditvam in objektom v lasti Pivka Perutninarstvo d.d.; 

 načrtovati ureditve brez posegov v pragovni pas obstoječe glavne ţelezniške proge št. 50 

Ljubljana – Seţana d.m.). 
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Opis ureditev 

 

Vir: idejne zasnove umestitve objektov v prostor (idejna zasnova (IZP): Industrijski tiri IOC Neverke, 

(izdelovalec STIRIS d.o.o., vodja projekta Andrej Ţnidaršič G-4121, Palčje, št. projekta: 232-2018A, februar 

2019)  

 

Za opravljanje pretovora so predvideni naslednji objekti: 

 Tir št. 1 poteka od kretnice a preko kretnice a1 v premo ob bočni rampi skladišč na desni strani 

od km 0+000 do km 0+403 na razdalji 403 m. Koristna dolţina tira vključno s kretnico a2 znaša 

331 m. Koristna dolţina od kretnice a2 do tirnega zaključka je 137 m.  

 Tir št. 2 prične na kretnici a2 in nadaljuje ob novi bočni rampi v desnem radiju R = 150 m na 

dolţini 46 m, ter nadaljuje v levi radij R = 150 m na dolţini 46 m, nato poteka po AB platoju v 

premi na dolţini 78 m do nivojskega prehoda v km 0+338, kjer se v levi krivini R = 150 m pribliţa 

glavni progi, ki ji zatem sledi v radiju R = 200 m in zaključi z 38 m preme v km 0+490. Koristna 

dolţina tira znaša 300 m. Izza nivojskega prehoda v radiju R = 150 m je v nadaljevanju mogoča 

vgradnja kretnice sistema 49E1-150-1:6,25-leva in gradnja dodatnega tira v primeru povečanja 

potreb po pretovoru.  

 Cesta »dostop do parcel« sledi na začetnem delu obstoječi makadamski poti, nato zavije desno, 

zaobide skladišče, ter se priključi na obstoječo poljsko pot.  

 Cesta izvoz je obstoječa makadamska pot. Potrebna bo smerna uskladitev z AB platojem. 

 Prekladalni AB plato od km 0+187,25 do km 0+333+89 na dolţini 146 m in širini 19.20 m (2300 

m2). Za gradnjo platoja bo potrebno odstraniti tri obstoječe objekte. Kot povojna površina je 

predvidena AB konstrukcija primernih dimenzij in nagibov. Odvodnjavanje bo urejeno z 

vzdolţnimi in prečnimi padci. Vso vodo se preko oljnega lovilca spusti v ponikovalnico. Odvodnja 

bo urejena v naslednjih fazah projektiranja. Za nemoteno opravljanje pretovora se predvidi 

razsvetljavo platoja. Razdalja med tiroma je 14.05 m, kar omogoča nemoten pretovor na obeh 

tirih. V bodoče je moţna izgradnja bočne rampe ob tiru 1 ali 2 na dolţini 50 do 60 m, kar je tudi 

prikazano v grafiki. Dostop do platoja bo urejen po obstoječi cesti, ki se jo višinsko uskladi s 

platojem. Dostop do parcel na jugovzhodnem delu se omogoči z izgradnjo nove poljske poti 

širine 3 m. 

 Bočna rampa od km 0+187,25 do km 0+221,95 na dolţini 35 m brez upoštevanja navozne 

klančine. Na tem mestu je ţe bočna rampa, vendar neustreznih dimenzij in odmikov. Potrebno 

bo zgraditi novo v okviru razpoloţljivega prostora. 

 V primeru povečanja prometa so na sredini območja predvidene manipulativne površine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz ureditve območja OPPN (vir IDZ) 
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2. OBRAZLOŢITEV SKLADNOSTI Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI 

 

Območje je glede na OPN Pivka opredeljeno kot: 
 preteţni del enote urejanja prostora (v nadalj. EUP) NE 12/1 s PNRP Ostale prometne površine 

z grafično oznako PO in predvidenim OPPN; 

 preteţni del EUP NE 12/3 s PNRP Ostale prometne površine z grafično oznako PO in 

 manjši del EUP PI 17/2 s PNRP Površine ţeleznic z grafično oznako PŢ. 

 

Prostorski izvedbeni pogoji za PNRP Površine ţeleznic z grafično oznako PŢ so glede na OPN Pivka: 

 

Oznaka:  PŢ 

Osnovni tipi zazidave: f 

Osnovna dejavnost  Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih sluţb s področja prometa 

 H; 49 kopenski promet, cevovodni transport 

Vrste dopustnih stavb   12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe 

 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: 
nadstrešnice za potnike na postajališčih 

Vrste dopustnih gradbeno 

inţenirskih objektov 

 21210 Glavne in regionalne ţeleznice (hitra ţelezniška proga  
potniški in tovorni promet,  

 21410 Mostovi, viadukti in brvi 

 21420 Predori in podhodi 

 Parkirne površine in garaţe za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, 
za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil 

Pogojno dopustne dejavnosti  / 

Pogojno dopustne stavbe / 

FZ, FI in FOZP / 

Velikost in oblika gradbene parcele 

(GP) 

/ 

Lega objektov na parceli Drevoredi, ki jih je treba zasaditi ob cestah oziroma cestnih odsekih, so prikazani na 

karti 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše 

namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev. 

Dopustna višina objektov / 

Dopustni višinski gabariti / 

Merila in pogoji za oblikovanje / 

Druga merila in pogoji  Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih 
nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne 
ogroţenosti. 

 Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s 
področja varnosti v ţelezniškem prometu. 

 Če se v območju nahajajo stanovanjski objekti ali drugi objekti, ki 
niso dopustni, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, 
vzdrţevalna dela in odstranitev objektov. 

 Za obstoječe stanovanjske objekte na območju je potrebno zgraditi 
protihrupno zaščito za zagotavljanje dovoljene ravni hrupa. 
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Prostorski izvedbeni pogoji za PNRP Ostale prometne površine z grafično oznako PO so glede na OPN 

Pivka: 

Oznaka:  PO 

Osnovni tipi zazidave: f 

Osnovna dejavnost  Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih sluţb s področja prometa 

 H; 49 kopenski promet, cevovodni transport 

Vrste dopustnih stavb   12303 Bencinski servisi 

 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: 
nadstrešnice za potnike na postajališčih 

Vrste dopustnih gradbeno 

inţenirskih objektov 

 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne – ceste, 

 21120 Lokalne ceste in javne poti, 

 21410 Mostovi, viadukti in brvi, 

 21420 Predori in podhodi, 

 Parkirne površine in garaţe za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, 
za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil. 

Pogojno dopustne dejavnosti  / 

Pogojno dopustne stavbe / 

FZ, FI in FOZP / 

Velikost in oblika gradbene parcele 

(GP) 

/ 

Lega objektov na parceli / 

Dopustna višina objektov / 

Dopustni višinski gabariti / 

Merila in pogoji za oblikovanje / 

Druga merila in pogoji  Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih 
nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne 
ogroţenosti. 

 Vrste stavb, ki na območju niso dopustne, se lahko vzdrţuje in 
odstrani. 

 

Z OPN Pivka so v prilogi 1 določene še usmeritve za pripravo OPPN: 

 Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo 

OPPN: smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako PO. 

 Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomoţnih objektov za potrebe kmetijske 

dejavnosti. 
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3. OBRAZLOŢITEV GLEDE UPOŠTEVANJA PRAVIL ZUreP-2, PRS in splošnih 

smernic 

 

3.1 OBRAZLOŢITEV GLEDE UPOŠTEVANJA PRAVIL ZUreP-2,  

Pri pripravi OPPN bodo upoštevana temeljna pravila urejanja prostora, ki jih določa  ZUreP-2. To so pravila, 

ki se nanašajo na: 

 racionalno rabo prostora: 

o pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno dosega s prenovo ter spremembo 

rabe obstoječih razvrednotenih in poseljenih območij, pri čemer ima prenova prednost 

pred novo pozidavo; 

o dejavnosti se v prostoru razmeščajo tako, da se prepletajo rabe prostora, ki so 

medsebojno zdruţljive ali ne motijo druga druge;  

o racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi 

površinami; 

 na načrtovanje prostorskih ureditev v drugih ureditvenih območjih: Izven območja naselja se 

lahko načrtujejo nove prostorske ureditve za postavitev gospodarske javne infrastrukture; 

 načrtovanje gospodarske javne infrastrukture: Gospodarska javna infrastruktura se ob 

upoštevanju ciljev urejanja prostora načrtuje tako, da je: 

o zagotovljena racionalna raba prostora, pri čemer imata prednost rekonstrukcija in širitev 

obstoječe gospodarske javne infrastrukture; 

o je njena umestitev skladna s potrebami in omejitvami glede na obstoječo in načrtovano 

poselitev; 

o je usklajena s preostalo obstoječo in načrtovano infrastrukturo; 

o se v čim večji moţni meri ohranja povezanost ekosistemov; 

o so čim manj prizadete kakovosti naravne in kulturne krajine; 

o se ohranjajo prepoznavne značilnosti naselja in krajine; 

o se ohranjajo kmetijska zemljišča in njihova zaokroţenost; 

o tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omreţje. 

Vsa zgoraj navedena pravila so bila upoštevana pri pripravi idejne zasnove in teh izhodišč  in bodo 

upoštevana pri pripravi OPPN Neverke. 
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3.2 OBRAZLOŢITEV GLEDE UPOŠTEVANJA PRAVIL PRS 

 

Prostorski red Slovenije (PRS) določa pravila za urejanje prostora. 

 

Pravila za urejanje prostora se uporabljajo za:  

 prostorsko načrtovanje poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine;  

 določanje osnovne in podrobne namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje prostora v 

strateških in izvedbenih prostorskih aktih na regionalni in lokalni ravni ter lokacijskih pogojev za 

umeščanje prostorskih ureditev ter načrtovanje in graditev objektov;  

 pripravo strokovnih podlag za izdelavo prostorskih rešitev, utemeljitev in presojo njihove 

sprejemljivosti ter sprejemanje odločitev o izvedbi prostorskih ureditev;  

 pripravo poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. 

 

22. člen 

(načrtovanje prostorskih sistemov) 

 

(1) ) Prostorske sisteme poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine je treba načrtovati medsebojno 

usklajeno tako, da se sistem poselitve zdruţuje v policentrično omreţje mest in drugih naselij z 

zagotavljanjem:  

 usklajenega razvoja komplementarnih dejavnosti;  

 učinkovite povezanosti in oskrbe s sistemom gospodarske infrastrukture;  

 kakovostnega razmerja do sistema krajine. 

 

38. člen 

(načrtovanje gospodarske infrastrukture) 

(1) Načrtovanje gospodarske infrastrukture je načrtovanje novih ter modernizacija in rekonstrukcija 

obstoječih infrastrukturnih sistemov, določanje njihovih potekov ter naprav in ukrepov v zvezi z njihovo 

gradnjo in obratovanjem.  

(2) Pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture je treba upoštevati tudi pri načrtovanju poselitve in 

načrtovanju v krajini. 

 

39. člen 

(pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture) 

(1) Posamezne infrastrukturne sisteme je treba načrtovati tako, da:  

1. je sistem uravnoteţen glede na obstoječo in načrtovano poselitev;  

2. je sistem usklajen z ostalimi obstoječimi in načrtovanimi infrastrukturnimi sistemi;  

3. sistem tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omreţje.  

(2) Z namenom varčne rabe prostora je treba posamezne infrastrukturne sisteme načrtovati tako, da za 

poteke svojih tras in druge potrebne površine v čim večji meri izkoriščajo trase in površine drugih 

infrastrukturnih sistemov (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede na načrtovano učinkovitost 

infrastrukturnega sistema porabijo najmanjšo moţno površino (na primer čim krajši poteki tras, čim večja 

uporaba skupnih spremljajočih površin in naprav).  

(3) Infrastrukturne sisteme je treba praviloma načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri 

prostorskih ureditvah kjer je vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi, viadukti, pregrade) je treba 

kakovostno oblikovanje in pretehtano umestitev infrastrukturnih sistemov zagotoviti z javnim natečajem 

izvedenim po postopku, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov.  



  

                                                                                                                   15                                   OPPN Neverke -  IZHODIŠČA in PSP (januar, 2020)  

(4) Poteki novih infrastrukturnih koridorjev se morajo v čim večji meri prilagajati strukturni urejenosti prostora.  

(5) Načrtovanje infrastrukturnih sistemov naj z varčno in smotrno rabo prostora ohranja prostorski potencial 

za razvoj drugih rab prostora.  

(6) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da so naravne kakovosti krajine čim manj prizadete ter da se 

v čim večji moţni meri omogoča povezanost ekosistemov, prehodnost ob selitvah ţivali in genska 

povezanost populacij rastlinskih in ţivalskih vrst.  

(7) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da je zagotovljeno ohranjanje kulturne dediščine.  

(8) Pri načrtovanju infrastrukturnih sistemov naj se v čim večji meri ohranja obstoječe in omogoča nove 

poglede na kakovostne prostorske strukture.  

(9) Z načrtovanjem infrastrukturnih sistemov naj se prednostno zagotavlja ponovno uporabo opuščenih ali 

degradiranih območij. 

 

 

Vsa zgoraj navedena podčrtana pravila so bila upoštevana pri pripravi idejne zasnove in bodo upoštevana 

pri pripravi OPPN Neverke.  
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3.3 OBRAZLOŢITEV GLEDE UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH SMERNIC  S PODROČJA PROSTORA / 

RAZVOJA POSELITVE 

 

Splošne smernice s področja razvoja poselitve (št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013), objavljene na spletni 

strani ministrstva na naslovu:  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-

red/80f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf 

 

 

Pri pripravi OPPN so upoštevane splošne smernice za poselitev zlasti poglavje: 

 

2.1 OMREŢJE NASELIJ Z VLOGO IN FUNKCIJO POSAMEZNIH NASELIJ 

V pomembnejših lokalnih središčih se spodbuja razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij ter razvoj 

delovnih mest za okoliško prebivalstvo. Minimalno število prebivalcev v gravitacijskem območju 

pomembnejšega lokalnega središča je 5.000 prebivalcev. V pomembnejša lokalna središča se umešča 

primarno zdravniško in socialno oskrbo (na primer zdravstveni dom, lekarno, osebno in druţinsko pomoč) ter 

omogoča moţnosti za športno in kulturno dejavnost. 

Lokalna središča zagotavljajo prebivalcem naselja in njegovega zaledja najmanj moţnosti za vsakodnevno 

oskrbo, osnovno izobraţevanje, informiranje in druţenje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se 

spodbuja razvoj lokalnega središča, ki zagotavlja ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij. V naseljih, ki so 

zaposlitvena središča območij s posebnimi razvojnimi problemi, ter v obmejnih območjih, kjer se lahko 

razvije neposredno gospodarsko sodelovanje s sosednjimi drţavami, se oblikuje manjše gospodarske cone. 

Če ima središče funkcijo občinskega središča, mora samostojno ali v sodelovanju z drugimi pomembnejšimi 

lokalnimi središči zagotavljati zadostno in dostopno oskrbo z druţbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, 

ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja. 

 

2.2.4 Gradnja objektov zunaj območij naselij 

Gradnja objektov zunaj naselij, ki skladno s 44. členom ZPNačrt sluţijo za potrebe kmetijske, gozdarske in 

turistične dejavnosti, opravljanju lokalnih gospodarskih javnih sluţb (gospodarska javna infrastruktura), ki so 

namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro), za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, 

ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine, za namen 

športa in rekreacije, za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ter za namene 

obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v pristojnosti občine) mora zadoščati naslednjim 

merilom: 

 njihova izvedba ali uporaba ne sme biti v nasprotju z javno koristjo; 

 da je z razumnimi stroški mogoče zagotoviti komunalno opremo zemljišča; 

 ne sme povzročiti vidnega razvrednotenja prostora; 

 ne sme povzročiti škodljivih vplivov na okolje; 

 ne sme ogroţati naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine; 

 ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteţevati dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo 

(kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje mineralnih surovin). 

Pri gradnji objektov zunaj naselij je treba: 

 ohranjati skladnost med funkcijami določenega območja; 

 obstoječo grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na način, da se ohranjajo kakovostne 

prostorske strukture; 

 zagotavljati smotrno rabo prostora in umeščati objekte v bliţino naselij oziroma na vidno manj 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/80f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/80f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf
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izpostavljene površine; 

 urediti odprte bivalne in ostale zunanje površine. 

 

Vsa zgoraj navedena podčrtana pravila bodo upoštevana pri pripravi OPPN Neverke.  
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4. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO 

 

Območje je dostopno preko industrijskega tira, ki se na juţni strani priključuje na glavno ţelezniško progo št. 

50 Ljubljana – Seţana d.m. na odseku Pivka – Košana v km 651 + 137 in preko javne poti  816578 Neverke 

– Rampa, ki se priključuje na regionalno cesto III. Reda Goriče – Kal, odsek 6848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Območje je komunalno pomanjkljivo opremljeno, saj se priključuje na javno vodovodno in elektroenergetsko 

omreţje preko vodov, ki jih je zaradi starosti potrebno rekonstruirati. 

 

Ocena investicije in določitev vira finančnih sredstev ter etapnost izvedbe komunalne opreme in druge 

gospodarske javne infrastrukture bo ocenjena v elaboratu ekonomike, ki se ga pripravi skupaj z OPPN. 
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5. OKVIRNI ROK ZA IZVEDBO PRIPRAVE IN SPREJEM OPPN TER Z NJIM 

POVEZANIH INVESTICIJ 

 

POSTOPEK SPREJEMA OPPN 

nosilec vrsta načrta/aktivnost Rok izdelave 

izdelovalec 
Priprava prikaza stanja prostora in 
izhodišč za izdelavo OPPN ter 
osnutka sklepa 

Januar 2020 

občina ob 
sodelovanju 
izdelovalca 

Izvedba sodelovanja javnosti ter 
posvetovanja z nosilci urejanja 
prostora glede oblikovanja izhodišč  

pristojnost občine - predvidoma 
februar 2020 

Občina 
Sprejem in objava sklepa skupaj z 
izhodišči o pripravi OPPN  

pristojnost občine - predvidoma 

februar 2020 

Občina / nosilci 
urejanja prostora 

Pridobitev mnenj o verjetnosti 
pomembnejših vplivov na okolje in  
Odločbe glede obveznosti CPVO  

Zakonski rok 30 +21 dni - pristojnost 

občine – februar in marec 2020 

izdelovalec 
izdelava osnutka OPPN za pridobitev 
mnenj  

April 2020 

Občina Pridobitev mnenj k osnutku 
Zakonski rok 30 dni - pristojnost 

občine – april/maj 2020 

izdelovalec izdelava elaborata ekonomike 
po prejemu mnenj k osnutku– 
predvidoma maj 2020 

izdelovalec Dopolnitev osnutka OPPN 
po prejemu mnenj k osnutku– 
predvidoma maj 2020 

občina v sodelovanju 
z izdelovalcem 

Javna razgrnitev z javno obravnavo 
zakonski rok 30 dni - pristojnost 
občine -predvidoma junij 2020 

občina v sodelovanju 
z izdelovalcem 

priprava stališč do pripomb z javne 
razgrnitve 

pristojnost občine -predvidoma julij 
2020 

izdelovalec 
izdelava predloga OPPN za mnenja 

10 dni od sprejema stališč– 
predvidoma julij 2020 

občina Pridobivanje mnenj k predlogu 
Zakonski rok 30 dni pristojnost 
občine - predvidoma 
avgust/september 2020 

izdelovalec izdelava usklajenega predloga OPPN 
za obravnavo in sprejem na OS 

po prejemu mnenj k predlogu - 
predvidoma september 2020 

občina 
sprejem na OS občine Pivka 

Pristojnost občine – predvidoma 
oktober 2020 

občina Objava odloka v Uradnem listu RS in 
uveljavitev 

Pristojnost občine – predvidoma 
oktober 2020 

INVESTICIJA 

investitor Gradnja predvidenih objektov leto 2021 

investitor Ureditev GJI V 1. Fazi gradnja GJI ni potrebna 
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PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA PRIPRAVO OPPN za ureditev javne pretovorne 

infrastrukture na industrijskem  tiru v IOC Neverke (EUP NE 12/1-del, NE 12/3-del in 

PI 17/2-del) 
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1. PRIKAZ STANJA PROSTORA – PNRP IN GJI 

 

Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Območje OPPN Neverke je glede na OPN Pivka opredeljeno kot: 

 preteţni del enote urejanja prostora (v nadalj. EUP) NE 12/1 s PNRP Ostale prometne površine 

z grafično oznako PO in predvidenim OPPN; 

 preteţni del EUP NE 12/3 s PNRP Ostale prometne površine z grafično oznako PO in 

 manjši del EUP NE 17/2 s PNRP Površine ţeleznic z grafično oznako PŢ. 
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Prikaz lokalnega cestnega omreţja ter javnega vodovodnega, elektroenergetskega, plinovodnega in 

telekomunikacijskega omreţja 

Območje je dostopno preko industrijskega tira, ki se na juţni strani priključuje na glavno ţelezniško progo št. 

50 Ljubljana – Seţana d.m. na odseku Pivka – Košana v km 651 + 137 in preko javne poti  816578 

Neverke– Rampa, ki se priključuje na regionalno cesto III. Reda Goriče – Kal, odsek 6848. 

 

Območje je komunalno pomanjkljivo opremljeno, saj se priključuje na javno vodovodno in elektroenergetsko 

omreţje preko vodov v območju gospodarske druţbe Pivka perutninarstvo d.d.d., ki jih je zaradi starosti tudi 

potrebno rekonstruirati. 
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA – PRIKAZ VAROVANJ IN ZAVAROVANJ 

 

Območje OPPN Neverke se nahaja v : 

 vplivnem območju  zavarovanega območja narave - Regijskega parka Škocjanske jame (šifra : 

231_1) 

 varovanem območja s področja rabe in upravljanja z vodami: območje evtrofikacije; 

 varovanem območju s področja obrambe: območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe 

obrambe  NG Polhova jama – nadzor nad gradnjami. 

Območje se ne nahaja v območju varovanj oz. zavarovanj s področja: 

 Kulturne dediščine, 

 Rabe in upravljanja z vodami z izjemo zgoraj navedenega območja varovanj – območja 

evtrofikacije, 

 gozdov. 

 

Glede na navedeno se kot podajalca mnenja  o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje opredeli 

Zavod za varstvo narave RS in Direkcijo za vode RS. Mnenje Ministrstva za kulturo ni potrebno. 

Navedeno velja tudi za opredelitev nabora nosilcev urejanja prostora za podajo smernic in mnenj. 
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Na robu območja OPPN Neverke se nahaja: 

 Območje naravne vrednote NV - jame – Spodmol pod Boršti, drţavni pomen (ID št. 51694). 

 

 

 


