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Zadeva: Prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Divača_ SDOPN3
V zvezi z vašo vlogo št. 19-133-1806 prejeto z dne 03. 06. 2019, vam na podlagi 11. a člena in
51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZurEP-2) ter skladno z določbami Zakona o vojnih grobiščih
(Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 31/17) in Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev
(Uradni list RS, št. 55/2015) glede prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč, ki ležijo na območju
vaše občine, dajemo naslednje podatke in mnenje:

1. Lokacije vojnih grobišč (Gauss-Krugerjev koordinatni sistem)
1. DIVAČA, lokacija: Y=5420450 X=5060380, Divača - 1 (480190051) gr.(02) krajevno
pokopališče.
2. DOLENJA VAS, lokacija: Y=5423180 X=5066020, Dolenja vas - 1 (480190061) gr. (06)
krajevno pokopališče.
3. KAČIČE, lokacija: Y=5420150 X=5056340, krajevno pokopališče (481110191)
4. KOZJANE, lokacija: Y=5428130 X=5052900, krajevno pokopališče pri cerkvi sv. Marije
(480190161).
5. PODGRAD PRI VREMAH, lokacija: Y=5423890 X=5054260, (480190231)
6. SENADOLE, lokacija Y=5421180 X=5064750, krajevno pokopališče nad naseljem pri
cerkvici (480190251).
7. SENOŽEČE, lokacija: Y=5425590 X=5064780 , krajevno pokopališče na severnem
delu naselja (480190261).
8. ŠKOFLJE, lokacija: Y=5423390 X=5057170, krajevno pokopališče pred naseljem ob
glavni cesti pri odcepu za Barko,
9. VATOVLJE, lokacija: Y=5426870 X=5053660, krajevno pokopališče
10. VREMSKI BRITOF, lokacija: Y=5424950 X=5056630, Vremski Britof - 1 (480190311)
gr.(10) krajevno pokopališče.

2. Prikrita vojna grobišča:
1. DIVAČA: Grobišče Kačna jama, lokacija: 45.6819 S, 13.9567 V, Kraška jama, v kateri
so jamarji leta 1962 našli posmrtne ostanke okoli 25 oseb, domnevno nemških vojakov
umrlih konec aprila ali prve dni maja 1945.
2. NAKLO: Grobišče Jama na Prevali 2, lokacija: 45.6582 S, 13.9833 V, Jama, v kateri so
jamarji leta 1982 našli človeške posmrtne ostanke.
V zvezi z Odlokom o OPN se izdelovalcu načrta predlaga tekst:
XXXX. člen
(varstvo vojnih in prikritih vojnih grobišč)
1. Na območju občine se nahajajo lokacije vojnih in prikritih vojnih grobišč. Lokacije vojnih
grobišč in evidentiranih prikritih grobišč so razvidne iz Prikaza stanja prostora karta št.
3. Prikaz varstvenih režimov, ki je priloga tega akta.
2. Za vse posege, ki se izvajajo na lokaciji vojnih in evidentiranih prikritih vojnih grobišč, je
potrebno upoštevati predpise s področja vojnih grobišč in pridobiti pogoje pristojnega
organa.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega dajemo pozitivno mnenje k predlogu občinskega
prostorskega načrta.
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