
 

88. člen 

(1) Pomožni objekti so enostavni in nezahtevni objekti, določeni z veljavnimi predpisi in sicer: 

− pomožna stavba za lastne potrebe, ki ni namenjena prebivanju, 
− pomožna stavba v javni rabi, ki ni namenjena prebivanju kot samostojna stavba ali prislonjena k 

stavbi, 
− pomožni objekt v javni rabi, 
− ograja, 
− podporni zid, to je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) 

zemljine, 
− mala komunalna čistilna naprava to je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode; sem spada 

tudi nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo), 
− rezervoar to je objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami (rezervoar za vodo),  
− vodnjak, vodomet, 
− priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,  
− samostojno parkirišče v javni rabi, 
− kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne, 
− športno igrišče na prostem, 
− vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, 
− objekt za oglaševanje, 
− objekt za rejo živali, to je enoetažen objekt, namenjen reji živali, 
− pomožni kmetijski objekt to je objekt, namenjen kmetijski pridelavi in vrtnarjenju, ki ni namenjen 

prebivanju, 
− objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, 
− pomožni gozdarski objekt to je objekt, namenjen gozdarskim opravilom, ki ni namenjen prebivanju, 
− pomožni komunalni objekt, 
− pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni 

objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov. 

(2) Za določanje pogojev za gradnjo pomožnih objektov je treba upoštevati določila veljavne zakonodaje ter 
določila tega člena. 

(3) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih PNRP, so določeni v Prilogi 3 
Odloka in tem členu. Ne glede na navedeno so vsi pomožni objekti dopustni pod pogojem, da so v skladu s 
predpisi s področja upravljanja z vodami.  

(4) Postavitev objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov v odprtem prostoru (na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih) je dopustna s soglasjem Občine Pivka za postavitev pomožnega objekta v odprtem 
prostoru (v nadalj. soglasje za pomožni objekt) ter s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije v primeru 
postavitve na zemljišče, ki je v naravi gozd. Soglasje za pomožni objekt izda služba, pristojna za urbanizem, 
na podlagi presoje skladnosti načrtovanega posega za dobo največ 10 let. Zahtevi za izdajo soglasja za 
pomožni objekt mora investitor predložiti idejno rešitev objekta, iz katere je razvidna skladnost načrtovanega 
posega z temi merili: 

− nedopustnost postavitve objektov na vizualno izpostavljenih legah pri čemer je v primeru 
nedostopnosti razpolaganja z zemljišči z manj izpostavljeno lokacijo lahko dopustna postavitev 
objekta na vizualno čim manj izpostavljeni mikrolokaciji predmetnega zemljišča, 

− skladnost s funkcionalnimi merili (lega objekta, odmik od parcelnih mej, tloris, prerez objekta, 
tlorisna površina, etažnost in višina objekta ter namen rabe objekta), 

− skladnost z oblikovalskimi merili glede avtohtonih materialov in enotnih oblikovalskih izhodišč 
(fasade in višina objekta). 



 

Pol leta pred pretekom obdobja, za katerega je bilo izdano soglasje, lahko investitor ponovno zaprosi za 
soglasje za pomožni objekt, ki ga Občina Pivka lahko ponovno izda na podlagi pregleda stanja na terenu, ki 
mora biti skladno z idejno rešitvijo objekta, ki je bila podlaga za izdajo soglasja za pomožni objekt. V 
nasprotnem primeru izda negativno soglasje, ki ga pošlje nadzornim službam, navedenem v 186. členu 
Odloka. 

(5) Pomožni objekti na stavbnih zemljiščih lahko presegajo dopustne gabarite, določene v prostorskih 
izvedbenih pogojih za gradnjo posameznih pomožnih objektov v 5. odstavku tega člena, pri čemer morajo 
upoštevati dopustne gabarite, določene s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno 
območje PNRP in s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno EUP v kolikor so določeni.  

(6) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo posameznih pomožnih objektov v posameznih območjih PNRP 
(dopustna velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji) so določeni v spodnji preglednici: 

Vrsta objekta POMOŽNA STAVBA ZA LASTNE POTREBE (npr.: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, 
savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti) 

 − je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi 

− garaža in steklenjak sta dopustna izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado 

− v območju PNRP SS, SKe in CU je dopustna največ v obsegu 50,00 m2.  

gabariti − dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred 

škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto 

urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje 

oblikovanje − stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 

− naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta; 

strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru 

steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na 

funkcionalni parceli objekta taka streha bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi 

brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše 

stranice; vrtne ute imajo lahko tudi šotoraste strehe 

Vrsta objekta POMOŽNA STAVBA V JAVNI RABI (npr.: nadstrešek, zimski vrt, vetrolov, telefonska govorilnica, sanitarna 
enota, kiosk oz. tipski zabojnik, kapelica (edikula) in podobni objekti) 

 − je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi 

− dopustna je samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti 

zagotovljeni najmanj dve javni parkirni mesti, postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na 

javnih zelenicah in drugih površinah in objektih 

gabariti − dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred 

škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto 

urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje 

oblikovanje − stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 

− naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta 

oz. v primeru nepozidane parcele so dopustne tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za 

obravnavano EUP; strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo 

v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na 

funkcionalni parceli objekta taka streha bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi 

brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše 



 

Vrsta objekta POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI (npr.: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena 
oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze 
in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, grajen gostinski vrt; pomožni cestni 
objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos) 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na vrsto 
PNRP 

− v območju PNRP K1, K2, G, VC in N dopustni le pomožni cestni objekti in nadkrita čakalnica na 

postajališču ob rekonstrukciji javne kategorizirane ceste (mostov) 

− v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni cestni objekti in pomožni objekti v funkciji 

prometnih površin 

− v območju PNRP ZS, ZP, ZK in ZD dopustni le pomožni objekti v funkciji zelenih površin 

− v območju PNRP O, (T in E) dopustni le pomožni objekti v funkciji površin za okoljsko 

(komunikacijsko in energetsko) infrastrukturo 

oblikovanje oblikovanje objekta je usklajeno s stavbami, ki obkrožajo javne površine in s celovito podobo javnih površin 

druga merila dopustni samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti zagotovljeni 
najmanj dve javni parkirni mesti, postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih 
površinah in objektih 

vrsta objekta OGRAJA (npr.:varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja) 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na vrsto 
PNRP 

− v območju PNRP ZS dopustne izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, 

varovalne ograje) in protihrupne ograje 

− v območju PNRP ZP so dopustne izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti 

parkovnih površin; praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate; lesene 

oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne; zidovi niso dovoljeni; maksimalna višina 1,50 m 

− gradnja ograje na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustna z izjemo varnostne ograje pod 

pogoji vodnega soglasja 

− v območju PNRP ZK so kot zaščitne/varovalne ograje pokopališča dopustne tudi zidane ograje 

− v območju PNRP ZD so dopustne kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in 

obdelovalnimi površinami ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne 

infrastrukture; zidane ograje niso dovoljene 

− v območju PNRP K1 in K2 so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste kot 

varovalne in protihrupne ograje 

− v območju PNRP VC in G so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste 

(mostu) kot varovalne ograje 

− v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin 

oblikovanje − upošteva se tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje; 

− praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje; 

− varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne in neizstopajočih barv; 

− v stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo 

presegati 1,50 metra pri čemer je dopustna višina zidanega dela ograje 0,50 m; masivne ograje 

niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine. 

vrsta objekta PODPORNI ZID 

dopustnost 
posameznih 
objektov glede 
na PNRP 

− v območju PNRP K1, K2, G in VC so dopustni le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane 

ceste (mostu) in v okviru agromelioracije; 

− v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin; 

− v območju pNRP VC je gradnja dovoljena v skladu s predpisi o vodah in pod pogoji vodnega 

soglasja 



 

druga merila upošteva se tip, material in višino podpornih zidov, ki je značilna za naselje; škarpe in podporni zidovi 
morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali, pri čemer je potrebno upoštevati 
kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje 

vrsta objekta MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (tudi nepretočna greznica) 

druga merila dopustna je v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob 
soglasju pristojnega upravljavca 

vrsta objekta REZERVOAR 

vrsta objekta VODNJAK, VODOMET 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

− v območju PNRP G je dopusten le na negozdnem zemljišču po dejanski rabi tako, da je do njega 

mogoč direkten dostop z gozdne ali javne ceste (v povezavi s postavitvijo čebelnjaka oz. drugega 

pomožnega kmetijskega ali gozdarskega objekta). 

vrsta objekta PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA 
OGREVANJA: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (npr.: elektrovod, 
plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, 
priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja) 

dopustnost 
posameznih 
objektov glede 
na PNRP 

priključek na cesto je v območju PNRP K1, K2, G in VC dopusten le v okviru rekonstrukcije javne 

kategorizirane ceste oz. za ureditev dostopa do objekta, skladnega s prostorskimi akti, če gre za 

objekt, ki: 

− ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, 

− je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali 

− ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve (npr. PNRP BT, BC, Z, P, T, E, O, F, A); 

vrsta objekta SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE V JAVNI RABI 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

− v območju PNRP ZS in ZK dopusten le v okviru funkcije športnih površin oz. pokopališča pri 

čemer ne sme presegati 25% površin območja EUP 

 

vrsta objekta KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE (npr.: planinska pot, učna pot) 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

− v območju PNRP ZS, ZP in ZK dopustne le v okviru funkcije športnih površin, parka oz. 

pokopališča pri čemer ne sme presegati 10% površin območja EUP 

− v območju PNRP K1, K2, G in VC so kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne dopustne le 

v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste, kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če 

so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, 

kategorizirana občinska kolesarska pot); poljske poti, so prvenstveno namenjene izvajanju 

kmetijske dejavnosti, se pa lahko uporabljajo za kolesarjenje, pohodništvo,… 
 

vrsta objekta ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM 

druga merila / 

vrsta objekta VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE 

 − v območju PNRP K1 in K2 so dopustni le:  zajem pitne vode in tehnološke vode, grajen 

namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik 

vrsta objekta OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE OGLASNE POVRŠINE 



 

druga merila − dopusten v skladu z določili splošnega akta, ki za območje Občine Pivka ureja merila za določitev 

lokacij ter druge pogoje za oglaševanje 

− v območjih vodnih zemljišč ni dopustno postavljanje objektov za oglaševanje 

− postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in objektih ali površinah 

− dopusten samo na javnih površinah z izjemo objektov v okviru javne turistične infrastrukture, ki so 

dopustni ob upoštevanju tipoloških in morfoloških značilnostmi avtohtonega stavbarstva in 

kulturne krajine (posebno občutljivo območje je npr.: vplivno območje Petelinjskega jezera, 

vplivno območje Palškega jezera, vplivno območje južnih presihajočih jezer, vplivno območje 

izvira reke Pivke  in porečje reke Pivke, itd.) v skladu s smernicami za upravljavski načrt KP PPJ 

(izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2 KA Msc, 2014/2105) 

vrsta objekta OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (npr.: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, ribogojnica, čebelnjak), 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP  

− v območju PNRP SK, A in IK so v obsegu največ 100,0 m2 dopustni vsi,  

− v območju PNRP SKe je dopusten le čebelnjak v obsegu največ 100,0 m2, 
− v območju PNRP K1 in K2 sta dopustna le čebelnjak v obsegu največ  40,0 m2 in staja v obsegu 

največ 100,0 m2 , 

− v območju PNRP G je dopusten le čebelnjak v obsegu največ  40,0 m2 tako, da je do njega 

mogoč direkten dostop z gozdne ali javne ceste in v oddaljenosti do 1500,0 m od meje stavbnih 

zemljišč naselja. 

druga merila za 
čebelnjak 

− čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel; 

− pravico gradnje čebelnjaka imajo investitorji, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, imajo KMG-MID 

(registrirano čebelarstvo pri VURS-u), objekt pa mora za opravljanje dejavnosti imeti tudi 

registrsko številko čebelnjaka evidentirano v Centralnem registru čebelnjakov 

− predhodno je potrebno pridobiti soglasje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je 

zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo. 

druga merila za 
stajo 

− staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na 

paši 

gabariti − dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred 

škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 4,5 m nad koto 

urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje 

oblikovanje − podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 

− stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 

− strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice  

− izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba 

materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako 

pobarvani 

− čebelnjak naj se oblikuje v skladu z oblikovalskimi izhodišči »slovenskega tradicionalnega 

tipskega čebelnjaka«. 

vrsta objekta POMOŽNI KMETIJSKI OBJEKT (npr.: kmečka lopa, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, 

pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, 

molzišče, rastlinjak, grajena ograja za pašo živine)  



 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP  

− so v obsegu največ 150 m2 dopustni vsi le na PNRP SK, A in IK z izjemo kmečke lope v 

dopustnem obsegu 30m2, 

− v obsegu največ 150,0 m2 so na PNRP IG dopustna le pokrita skladišča za lesna goriva, 

− v območju PNRP BC in ZS so dopustni le v funkciji športno-turističnih središč v obsegu, 

določenem v 1. alineji, 

− v območju PNRP K1, K2 in G (na PNRP G le na kmetijskih zemljiščih po dejanski rabi, ki se 

uporabljajo kot pašniki) je v obsegu največ 150 m2 dopustno krmišče, molzišče ter obora, v 

obsegu od 60 m2 do največ 150 m2 sta dopustna senik ter skedenj pri čemer se velikost objekta 

določi glede na obtežbo oziroma glede na število glav velike živine (GVŽ) na kmetiji; dopustno je 

tudi napajalno korito in gnojišče v okviru ureditve prej navedenih objektov, 

− ne glede na prejšnjo alinejo so v oddaljenosti 100,0 m od meje stavbnih zemljišč posameznega 

naselja  v območju PNRP K1, K2 in G v obsegu, določenem v 1. alineji, dopustni vsi pomožni 

kmetijski objekti z izjemo kozolca, kleti in vinske kleti pod pogojem, da gradnja pomožnega 

kmetijskega objekta za potrebe obstoječe kmetije (oz. gospodarske dejavnosti) v posameznem 

naselju v PNRP SK, A, IK ni izvedljiva 

druga merila  − dopustni objekti na PNRP K1 in K2 so dopustni le pod pogojem, da so skladni s tipološkimi in 

morfološkimi značilnostmi avtohtonega stavbarstva in kulturne krajine (posebno občutljivo 

območje je npr.: vplivno območje Petelinjskega jezera, vplivno območje Palškega jezera, vplivno 

območje južnih presihajočih jezer, vplivno območje izvira reke Pivke in porečje reke Pivke, itd.) v 

skladu s smernicami za upravljavski načrt KP PPJ (izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2 

KA Msc, 2014/2105) 

− pomožni kmetijski objekti  ne smejo povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč.  

gabariti − dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred 

škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto 

urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje 

− pri pokritih skladiščih za lesna goriva v primeru proizvodov, danih na trg v skladu s predpisom, ki 

ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ni posebnih pogojev 

oblikovanje − podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 

− stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 

− strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je 

skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta 

− izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba 

materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako 

pobarvani 

Druga merila za 
skedenj 

− skedenj je prekrito kmečko gospodarsko poslopje z delovnim prostorom zlasti za mlatenje in 

prostori za shranjevanje sena in slame; ima točkovne temelje 

Druga merila za 
senik 

− senik je prekrita, praviloma lesena stavba za shranjevanje sena; ima točkovne temelje 

vrsta objekta OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (npr.: sirarna, sušilnica sadja in rib, 
oljarna, kisarna, mlin) 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP  

− so v obsegu največ 80 m2 dopustni vsi; 



 

gabariti − dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred 

škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto 

urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje 

 
oblikovanje − podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 

− stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada 

− strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je 

skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta 

− izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba 

materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako 

pobarvani 

vrsta objekta POMOŽNI GOZDARSKI OBJEKT (npr.: gozdna vlaka, gozdna prometnica, gozdne žičnice, gozdna učna 
pot, lovska preža)  

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP  

− gozdne vlake, gozdne prometnice, gozdne žičnice, gozdne učne poti in pomožna gozdarska 

oprema so na PNRP G dopustne brez dodatnih pogojev glede na Prilogo 1  

− v območju PNRP K1 in K2 so gozdne prometnice dopustne tudi v oddaljenosti do 200,0 m od 

roba gozda kot priključek na drugo gozdno cesto ali javno cesto 

vrsta objekta POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT (npr.: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi 
jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter 
merilna in regulacijska postaje, ekološki otok) 

vrsta objekta POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV (npr.: objekt, 
namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni 
bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,objekt za 
hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, 
objekti za spremljanje seizmičnosti)  

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

− V območju vseh PNRP z izjemo PNRP F in f so dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja 

okolja in naravnih pojavov 

 

 (7) Poleg v prejšnjih točkah tega člena opredeljenih dopustnih pomožnih objektov so dopustni posegi: 

a.) na celotnem območju občine Pivka še spodaj našteti posegi: 

− pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za 
mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za 
trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);  

− začasni objekti in začasni posegi in sicer: oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; 
cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; premični 
objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični 
zajčnik);. pri čemer so na PNRP K1 in K2 dopustni le za čas dogodka oziroma v času sezone. 

b.) v območjih s PNRP z grafično oznako CDi vsi pomožni objekti za učne namene, predvsem za 
proučevanje narave; 

c.) v območjih s PNRP stavbna zemljišča so dopustni tudi drugi objekti začasnega značaja za potrebe 
opremljanja prostora z urbano opremo kot je npr.: urbana oprema trga, urbana oprema v parkih, javnih 
vrtovih in zelenicah, igralo na otroškem igrišču, oprema trim steze in vadbena oprema, spominsko obeležje, 
itd.  


