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Na podlagi poziva za pripravo mnenja k osnutku prostorskega akta, ki ga je podala Občina
Divača izdaja Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 47a. 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,
57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) v
povezavi s 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju:
ZUreP-2) naslednje
PRVO MNENJE
K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE
DIVAČA ŠT. 3
IN
MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA
NA OKOLJE (KULTURNA DEDIŠČINA)

1. Podatki o vlogi
Občina Divača je z vlogo št. 350-0007/2018-11 z dne 28.5.2019, prejeto dne 29.5.2019 pozvala
Ministrstvo, da izda prvo mnenje k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega
načrta Občine Divača, št. 3. V vlogi je bil podan naslov spletnega strežnika, kjer je digitalno
gradivo osnutka v elektronski obliki dostopno na vpogled in uporabo.
Na spletnem strežniku je bilo dosegljivo naslednje gradivo v elektronski obliki:
- Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 3,
osnutek (izdelal Studio 3 d.o.o., št. projekta 766-19),

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) je
skladno s 84. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,

8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju ZVKD-1) pripravil gradivo za mnenje
(dopis št. 35106-0370-2/2019ML).
2. Podatki o smernicah
Skladno s 47. členom ZPNačrt so splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega
načrta za področje varstva nepremične kulturne dediščine objavljene na spletnih straneh
Ministrstva:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPN_splosne_smernice_KD_2017-02-17.pdf
(dokument št. 350-3/2017/1 z dne 16. 2. 2017)
Posebne smernice niso bile izdane. Občina Divača ni podala vloge za izdajo posebnih smernic.
3. Prvo mnenje k osnutku občinskega prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 3 ne zadevajo
vsebin varstva kulturne dediščine, zato posebnih usmeritev ne podajamo.
4. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje
SD OPN ne zadevajo vsebin varstva kulturne dediščine, zato ocenjujemo, da je verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino majhna in izvedba celovite presoje
na kulturno dediščino ob upoštevanju smernic ni potrebna.
Prosimo, da nam odločbo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje pošljete v
vednost.
5. Zaključek
Predlog prostorskega načrta naj upošteva na spletu objavljene splošne smernice, to prvo
mnenje ter druge predpise in gradiva s področja varstva kulturne dediščine (odloki o
razglasitvah, strokovne zasnove). Predlog načrta je treba posredovati Ministrstvu v pregled in
pridobitev mnenja (79. člen ZVKD-1). Vloga naj bo v vednost posredovana tudi pristojni
območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki pripravlja strokovna gradiva za
Ministrstvo (84. člen ZVKD-1).
Posebej še opozarjamo tudi na upoštevanje usmeritev za presojo vplivov izvedbe plana na
arheološke ostaline v okviru postopka CPVO (glej točko 4.3.2. v splošnih smernicah za
načrtovanje OPN za področje varstva nepremične kulturne dediščine.) ter potrebnost pridobitve
dopolnilnih smernic glede potrebnosti izvedbe predhodnih arheoloških raziskav za oceno
arheološkega potenciala zemljišča.
Lep pozdrav,
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