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Gradivo k točki 7
Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja za postavitev pomožnih
objektov v odprtem prostoru

Gradivo pripravila:
Občinska uprava
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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: 4.9.2018
OBČINA PIVKA
Občinski svet
ZADEVA: Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja za postavitev pomožnih objektov
v odprtem prostoru
Obrazložitev
Občina Pivka je pred kratkim sprejela spremembe občinskega prostorskega načrta
(OPN), v katerem je v odprtem prostoru na kmetijskih zemljiščih dopustno postavljati tudi
pomožne objekte, vendar le pod vnaprej določenimi pogoji.
Sprejemljivost postavitve teh objektov je možna ob izpolnjevanju pogojev iz OPN. Te je
treba preveriti za vsak posamični primer, saj imamo v prostoru že veliko število
raznovrstnih objektov, ki so črne gradnje in zelo obremenjujejo podobo naše čudovite
kraške krajine.
Pomožni objekti v odprtem prostoru so sprejemljivi, če so nujno potrebni za izvajanje
kmetijske dejavnosti. Vemo, da se imamo prav kmetovanju zahvaliti za našo kulturno
krajino, vendar je za njeno ohranitev pomembno, da je z umestitvijo urbanih in drugih
elementov vanjo po nepotrebnem ne kazimo.
Zaradi čim bolj transparentnega in čim manj subjektivnega ocenjevanja vlog pri
umeščanju objektov v prostor je smiselno imeti pravilnik, ki nadgrajuje določila OPN in
konkretneje določa pravila za umeščanje objektov oziroma za izdajo soglasja. V izogib
zlorabam in z namenom doseganja sporazuma, dogovora o umeščanju pomožnih
objektov v občutljiv odprti prostor na kmetijske in gozdne površine, smo pripravili
poseben pravilnik. Ta bo določal pravila za sklenitev dogovora (nekakšne pogodbe) med
investitorjem, ki bo želel postaviti pomožne objekte, lastnikom zemljišča (npr. agrarna
skupnost), če investitor ni hkrati tudi lastnik zemljišča, in občino. Dogovor bo temelj za
izdajo soglasja, vseboval bo pogoje za postavitev objektov ter zaveze lastnika, da se bo
držal dogovorjenega.
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Pravilnik je usklajevan z različnimi javnostmi in interesnimi skupinami in je dobra osnova
za začetek izvajanja oziroma umeščanja pomožnih objektov v odprti prostor. Če se bo
pravilnik izkazal kot pomanjkljiv, ga bomo izpopolnili.
Prilagamo besedilo pravilnika s shematskim prikazom primernih in neprimernih leg
pomožnih objektov ter besedilo 88. člena OPN.

ŽUPAN:
Robert Smrdelj l.r.
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(predlog)

Na podlagi 4. odstavka 88. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Pivka
(Ur. l. RS, 79/2010 in št. 47/2018), in Statuta Občine Pivka (Ur. l. RS, št. 58/99, 77/00,
24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na svoji __ dne _____
2018 sprejel

PRAVILNIK O POGOJIH ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV POMOŽNIH
OBJEKTOV IN O DRUGIH POSEGIH V KRAJINO
1.

UVODNE DOLOČBE
1.
člen
(predmet in območje pravilnika)

Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja za postavitev pomožnih objektov v odprtem
prostoru podrobneje določa pogoje za izdajo soglasja za postavitev pomožnih in drugih
objektov v odprtem prostoru na kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju Občine
Pivka z vidika lege v prostoru, izgleda ter urejenosti objekta.

2.
člen
(dogovor in soglasje za postavitev pomožnih objektov v odprtem prostoru)
Investitorju soglasje izda služba Občine Pivka, pristojna za prostorsko načrtovanje in
urbanizem za največ 10 let. Lastnik objektov mora po izteku soglasja podati vlogo za
izdajo novega soglasja.
Soglasje se izdaja za vlogo za postavitev enega objekta na parceli. V primeru, da želi
investitor na isti ali sosednjih parcelah postaviti več objektov (zgostitev objektov na
manjšem območju), mora za vse objekte oddati skupno vlogo.
Investitor mora vlogi priložiti soglasja lastnikov zemljišč, čez katera mu bo omogočen
dostop do lastnih objektov, če do objektov ne more dostopati po lastnih zemljiščih.
Soglasje se izda na podlagi pisnega dogovora med investitorjem in Občino Pivka. V
primeru, ko investitor ni lastnik zemljišča, na katerem naj bi stali objekti, sklene dogovor
tudi lastnik zemljišča. V dogovor so vsebinsko vključene določbe 9. in 10. člena tega
pravilnika.
Podpisniki v dogovoru podrobno opredelijo pogoje postavitve pomožnega objekta ter
ukrepe v primeru, če bi investitor kršil ta dogovor.
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3.
člen
(komisija za odločanje o soglasju in spremljanju dogovora)
O izdaji soglasja na podlagi 88. člena OPN Pivka in na podlagi tega pravilnika odloča
komisija, ki jo imenuje župan občine Pivka. Komisija odloča o izdaji soglasja na podlagi
terenskega ogleda in medsebojnega dogovora in hkrati spremlja tudi izvajanje dogovora.
Komisijo sestavljajo po en predstavnik občinske uprave Občine Pivka, upravljavca
Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, Kmetijsko gozdarske zbornice – Zavod
Nova Gorica ter predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnik zainteresirane javnosti mora izpolnjevati pogoj, da obdeluje najmanj 0,5
hektarja kmetijskih površin. Interesent se lahko priglasi na javni poziv na občinski spletni
strani.
V primeru, da je član komisije hkrati vlagatelj za izdajo soglasja za postavitev objektov v
odprtem prostoru, se ga iz konkretnega postopka za izdajo soglasja izloči.
4.
člen
(postopek izdaje soglasja)
Investitor v vlogi - obrazcu natančno opredeli vrsto objekta, ki je predviden za postavitev,
opiše namen ter predviden način rabe objekta, prikaže lego objekta/objektov na parceli,
skico izgleda objekta, prerez fasade, tlorisno površino in višino objekta/objektov in
podrobni opis objekta/objektov, v katerem mora navesti materiale, ki jih bo uporabil za
ureditev objekta/objektov. V vlogi je treba prikazati tudi odmik od parcelne meje, ki znaša
minimalno dva metra, oziroma v primeru postavitve grajene ograje za pašo ta znaša 0,5
metra. V primeru, da je odmik manjši, je treba vlogi priložiti soglasje lastnika sosednjega
zemljišča – mejaša. V primeru, da na lokaciji (v radiju 50 metrov) že stojijo kakršnikoli
objekti, mora investitor z risbo prikazati lego tudi teh objektov.
V vlogi za postavitev grajene ograje za pašo je treba na ortofoto podlagi prikazati
predvideni potek postavitve ograje. S tem investitor tudi dokaže, da z ograjo ne zapira
dostopa do drugih zemljišč, poljskih in planinskih poti.
Lokacijo, na kateri naj bi stal/i objekt/i, si v prisotnosti investitorja ogleda komisija, ki po
ogledu oceni dopustnost umestitve načrtovanega objekta in o tem sestavi zapisnik.
Ko investitor in komisija skleneta konsenz o vrsti objekta, izgledu in legi objektov, se
sestavi medsebojni dogovor s soglasjem.

2.

MERILA ZA PRESOJO DOPUSTNOSTI LEGE POMOŽNEGA OBJEKTA
5.
člen
(vplivno vizualno območje)

Za vsako načrtovano postavitev objekta v odprtem prostoru komisija na terenu presodi
vizualno izpostavljenost objekta z vidika ohranjanja podobe krajine ter tudi iz vidika
objektov posebnega pomena, kot so pili, cerkve in podobni.
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V jezerskih kotanjah, v odprtem prostoru rečnih dolin, na neporaščenih pobočjih in
vrhovih vzpetin pomožnih objektov ni dovoljeno postavljati.
V skladu z 88. členom OPN se v gozdu pomožne objekte lahko postavlja le na
zemljiščih, ki se uporabljajo kot pašniki oz. travniki.
Dopustna lega pomožnega objekta je vizualno neizpostavljena lega, to je lega izven
vidnega polja, gledano z državnih in lokalnih prometnic, kolesarskih ter peš poti.
Objekt je ustrezno umeščen oziroma ni vizualno ni izpostavljen tudi, če njegova višina
upošteva višinsko reliefno spremembo, ob kateri naj bi stal objekt in je objekt nižji, kot
znaša višina reliefne spremembe. Dopustne so vizualno neizpostavljene lege na robu
doline, gozdnem robu, ob vznožju vzpetine ter za debelejšim pasom avtohtone
vegetacije. Načrtovan objekt ne sme vplivati na zaznavanje krajine.
V kolikor objekta ni mogoče umestiti v skladu s kriteriji iz prejšnjih dveh odstavkov je
izjemoma dopustna tudi postavitev objekta na bolj vizualno izpostavljeno lego, pri čemer
pa morajo biti pogoji za izgled in urejenost objekta ter ob objektu ustrezno strožji.
Za postavitev čebelnjaka ni bistvena izpostavljenost, pač pa predvsem tradicionalni
izgled objekta ter urejenost okolice.
Primerne in neprimerne lege so shematsko prikazane v prilogi tega pravilnika.
3.
USMERITVE ZA
POMOŽNE OBJEKTE

FUNKCIONALNA

IN

OBLIKOVALSKA

MERILA

ZA

6.
člen
(vrste pomožnih objektov in funkcionalna merila)
Vrste pomožnih objektov in funkcionalna merila ter gabarite za pomožne objekte določa
88. člen OPN Pivka ter ta pravilnik.
V območju kmetijskih zemljišč K1, K2 ter gozda, ki se po dejanski rabi uporabljajo kot
pašniki oz. travniki je možna postavitev pomožnih objektov pri čemer se velikost objekta
določi glede na obtežbo oziroma glede na število glav velike živine na kmetiji.
Glede na namen in vrsto objekta je dopustna utrditev tal z tamponom, lesenim podom in
le izjemoma betonom. Nedopustno je utrjevanje tal z armiranim betonom. Dopusten je
parapetni zid v višini do 0,5 metra.
7.
člen
(oblikovalska merila)
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Osnovna oblikovalska merila določa 88. člen OPN Pivka. Objekti v odprtem prostoru
morajo biti oblikovani enostavno, okna in vrata so lesena oziroma v izvedbi s kovinsko
konstrukcijo in leseno oblogo. Leseni deli so lahko le izjemoma pobarvani sicer pa je
primeren le brezbarven impregnacijski premaz.
Objekti so zgrajeni iz lesa lokalnega izvora z minimalnimi kovinskim elementi. Vsi
betonski deli morajo biti navzven vizualno prekriti z lesom (npr. parapetni zid).
Kritina je lahko lesena, opečnata, bitumenska skodla oziroma valovitka in
vlaknenocementna (npr. esal) v nevpadljivih barvah, ki se v največji možni meri stapljajo
z okolico (rjava, siva, naravno zelena).
Zaželeni način napajanja živali so kali. Zalogovniki vode oziroma napajališča so vkopani
v tla ali so postavljeni nizko na tleh, Vidni del zalogovnikov in napajališč mora biti v
barvah prsti in vegetacije ali obdan z lesom.
8.
člen
(nedopustni posegi v podobo krajine )
V odprti krajini se lahko začasno skladišči snovi in materiale na prostem, pridobljene na
lokaciji skladiščenja (seno, les). Takšne snovi in materiali morajo biti v odprtem prostoru
postavljeni tako, da niso vizualno izpostavljeni oziroma da ne vplivajo na podobo krajine.
Za prekrivanje snovi in materialov na prostem se priporoča smiselno uporabo materialov
po prejšnjem členu tega pravilnika in nevpadljivih barv. Za embaliranje sena v bale se
priporoča uporaba folij v barvah, ki se čim bolj stapljajo z barvami v naravi. Priporoča se
umik začasnega skladiščenja izven dosega vidnega polja z glavnih in lokalnih cest ter
kolesarskih in turističnih poti.
Nedopustno je:
- ob objektih odlagati odpadke in skladiščiti predmete, ki se jih lahko skladišči v zaprtem
prostoru
- manipulativne prostore ob objektih utrjevati z odpadnim gradbenim in podobnim
materialom
- na prostem v odprtem prostoru hraniti kmetijske stroje in podobno opremo
- uporabljati bodečo žico in na prostem puščati odsluženo bodečo žico
- na prostem hraniti in puščati odslužena motorna vozila
Lastnik objektov oziroma lastnik zemljišča je dolžen skrbeti za odlično urejenost objektov
in njihove okolice.
9.
člen
(ponovna oddaja vloge po izteku veljavnosti soglasja)
Pol leta pred pretekom obdobja, za katerega je bilo izdano soglasje, lahko lastnik
objektov ponovno zaprosi za soglasje za pomožni objekt. Vlogi priloži nekaj
karakterističnih fotografij stanja. Če vlagatelj-lastnik objektov ni tudi lastnik zemljišča, na
katerih stojijo objekti, vlogi priloži tudi soglasje lastnika zemljišča. Občina Pivka soglasje
lahko ponovno izda na podlagi pregleda stanja na terenu.
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V kolikor na terenu ugotovljeno stanje ni skladno z idejno rešitvijo objekta, ki je bila
podlaga za izdajo soglasja za pomožni objekt oziroma s pravilnikom, se lastniku
zemljišča oziroma objekta določi odpravo pomanjkljivosti in neskladnosti, ki jih mora
izvesti v roku pol leta.
Če prilagoditev in ureditev po prejšnjem odstavku ni izvedena v roku, Občina Pivka izda
negativno soglasje, o katerem obvesti nadzorne službe, navedene v 186. členu OPN,
lastnik objektov pa mora v roku enega leta od preteka soglasja odstraniti vse objekte in
na terenu vzpostaviti prvotno stanje, vključno z vzpostavitvijo travne ruše.
Če lastnik objektov tega ne stori, sanacijo izvede Občina Pivka za račun imetnika
pretečenega soglasja oziroma lastnika zemljišča.
10.
člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem pravilnika izvajajo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Postojna,
ostali pristojni inšpektorji ter naravovarstveni nadzorniki.
Če nadzorna služba na terenu ugotovi stanje, ki ni skladno z idejno rešitvijo objekta, ki
je bila podlaga za izdajo soglasja za pomožni objekt oziroma s pravilnikom, ali se objekt
ne uporablja namensko oziroma v skladu z dogovorom, se lastniku zemljišča oz. objekta
določi odpravo pomanjkljivosti in neskladnosti, ki jih mora izvesti v roku pol leta.
Če prilagoditev in ureditev po prejšnjem odstavku ni izvedena v roku, Občina Pivka izda
lastniku objekta oz. zemljišča zahtevo, da mora v roku šestih mesecev odstraniti vse
objekte in na terenu vzpostaviti prvotno stanje, vključno z vzpostavitvijo travne ruše.
Če se v postopku nadzora ugotovi, da je objekt, za katerega je bilo izdano soglasje,
zapuščen oziroma se ne uporablja, soglasodajalec pozove lastnika objekta in zemljišča,
da se v roku 30 dni izjavita o situaciji. V kolikor se v roku ne izjasnita oziroma se stanje,
vezano na rabo objekta ne spremeni v roku dveh mesecev, lahko soglasodajalec
zahteva odstranitev objekta. Lastnik je objekt dolžen odstraniti najkasneje v pol leta in na
terenu vzpostaviti prvotno stanje, vključno z vzpostavitvijo travne ruše.
Če na zahtevo soglasodajalca lastnik v roku ne odpravi nepravilnosti, sanacije oz.
odstranitve objekta lahko ukrep izvede Občina Pivka za račun imetnika soglasja oziroma
lastnika zemljišča.
4.

KONČNE DOLOČBE

11.
člen
Ta pravilnik s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu Občine
Pivka.
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12.
člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji občinskega sveta.

Št. ______________

Župan
Občine Pivka

Pivka, dne ______________

Robert SMRDELJ l.r.

PRILOGE PRAVILNIKA:
- Shematski prikaz primernih in neprimernih leg pomožnih kmetijskih objektov

- 88. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Pivka (Ur. l. RS, 79/2010 in
št. 47/2018)
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PRILOGA: Shematski prikaz primernih in neprimernih leg pomožnih kmetijskih
objektov
PRIMERNA LEGA

NEPRIMERNA LEGA

Lega objektov za reliefnim robom ne bi
vplivala na doživljanje prostora jezera

Lega objektov na izpostavljeni točki z
vedutnim razgledom na jezero bi vplivala na
doživljanje prostora jezera

PRIMERNA LEGA

PRIMERNA LEGA

Lega objektov ob robu dolinskega dna ob
Lega objektov ob višinski spremembi reliefa ne
reliefni spremembi ne bi vplivala na doživljanje bi vplivala na doživljanje prostora
prostora
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PRIMERNA LEGA
Lega objektov na vizualno neizpostavljeni
lokaciji (3/4 objekta skritega za vzpetino) ne
vpliva na doživljanje prostora

PRIMERNA LEGA
Lega objektov na vizualno neizpostavljeni
lokaciji (objekti pretežno skriti za večjo
združbo dreves (najmanj 0,5ha) ne vpliva na
doživljanje prostora

NEPRIMERNA LEGA
Lega objektov na vrhu vzpetine vpliva na
doživljanje prostora (je vizualno izpostavljena)

NEPRIMERNA LEGA
Lega objektov v vplivnem vizualnem območju
objekta posebnega pomena (pila) vpliva na
doživljanje prostora

________________________________________________________________________
7-11

Občina ____________________________________________

PRIMERNA LEGA

____23 . seja občinskega sveta

PRIMERNA LEGA

Lega objektov ob robu suhih zidov in obmejno vegetacijo ne bi vplivala na doživljanje prostora

PRIMERNA LEGA
Lega objektov na vizualno neizpostavljeni lokaciji (objekti skriti za večjo združbo dreves) ne
vpliva na doživljanje prostora
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NEPRIMERNA LEGA
Lega objektov na vrhu vzpetine vpliva na
doživljanje prostora

NEPRIMERNA LEGA
Lega v osrednji površini vrtače/jase vpliva na
doživljanje prostora

PRIMERNA LEGA

PRIMERNA LEGA

Lega objektov v razgibano -valoviti krajini ob
višinski reliefni spremembi ne bi vplivala na
doživljanje prostora

Lega objektov v pobočju nižje ob vznožju hriba
ne bi vplivala na doživljanje prostora
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NEPRIMERNA LEGA
Lega objektov na vrhu grebena vpliva na
doživljanje prostora (vizualno izpostavljena
lega)
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NEPRIMERNA LEGA
Lega objektov sredi prostrane odprte doline
vpliva na doživljanje prostora
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