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Na podlagi poziva podjetja Urbanisti d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje (v nadaljevanju:
Urbanisti d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje
NOVO MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
DOPOLNITEV KONKRETNIH SMERNIC ZA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT »KMETIJA KOŠEC« V OBČINI POLZELA
1. Podatki o vlogi
Podjetje Urbanisti d.o.o. je z vlogo, št. 179-2019 z dne 10. 4. 2019, prejeto dne 11. 4. 2019,
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt »Kmetija Košec« v občini
Polzela (v nadaljevanju: OPPN Kmetija Košec). V zvezi z navedeno vlogo je Ministrstvo že izdalo
mnenje št. 35012-42/2019/4 z dne 13. 5. 2019, v katerem je podalo konkretne smernice za
načrtovanje in ugotovilo obstoj verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno
dediščino, v kolikor podane smernice ne bodo v celoti upoštevane.
Podjetje Urbanisti d.o.o. je z novo vlogo št. 179-2019 z dne 28. 5. 2019, prejeto dne 29. 5. 2019,
pozvalo Ministrstvo, da izda dopolnitev mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na
kulturno dediščino in konkretne smernice za OPPN z oznako »Kmetija Košec«.
Vlogi je bilo priloženo:
- Zazidalna situacija M 1:500, izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje,
maj 2019.

Na podlagi obvestila Ministrstva za kulturo z dne 24.6.2019 je bila s strani podjetja Urbanisti
d.o.o. dne 25.6.2019 prejeta elektronska dopolnitev gradiva s popravki:
- Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako »Kmetija Košec«, št.
projekta 179-2019, izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje, 25.6.2019,
- Zazidalna situacija M 1:500, izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje,
maj 2019.
2. Novo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
ESD

IME

29591

Ločica ob Savinji – Brinškova domačija

7482

Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge italske legije

Vlogo št. 179-2019 z dne 28. 5. 2019 in njeno elektronsko dopolnitev z dne 25. 6. 2019, smo
ponovno pregledali v sodelovanju z OE Celje. Ugotavljamo, da se je plan v določenih rešitvah
popravil in dopolnil. Spremembe so v smeri upoštevanja zahtev varstva kulturne dediščine, tako,
da so rešitve v planu sedaj bolj prilagojene varstvu in ohranjanju kulturne dediščine, ki se nahaja
v samem območju urejanja in v bližini. Novo mnenje Ministrstva o verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne
dediščine, je, da je verjetnost vpliva majhna in da strateška presoja vplivov plana z vidika
kulturne dediščine ni potrebna. Ustrezno varstvo bomo zagotavljali skozi postopek prostorskega
načrtovanja (z izdajo smernic in mnenja).
Novo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov se nanaša na plan, ki ga je podjetje Urbanisti
d.o.o. poslalo po elektronski pošti dne 25. 6. 2019.
3. Dopolnitev konkretnih smernic
Ugotavljamo, da gradivo upošteva konkretne in priporočilne smernice podane v mnenju št.
35012-42/2019/4 z dne 13. 5. 2019, razen usmeritve glede naklona strehe. Glede naklona strehe
je bila podana dodatna utemeljitev zakaj usmeritve ni možno upoštevati. S podano obrazložitvijo
se strinjamo in na njej več ne vztrajamo. Dodatnih novih usmeritev nimamo.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

Maja Bahar Didović
generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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Na podlagi poziva podjetja Urbanisti d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje (v nadaljevanju:
Urbanisti d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT »KMETIJA KOŠEC« V OBČINI POLZELA

1. Podatki o vlogi
Podjetje Urbanisti d.o.o. je z vlogo, št. 179-2019 z dne 10. 4. 2019, prejeto dne 11. 4. 2019,
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt »Kmetija Košec« v občini
Polzela (v nadaljevanju: OPPN Kmetija Košec).
V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:
- pobuda za OPPN kmetija Košec z dne 11.03.2019,
- sklep o začetku postopka priprave OPPN z oznako »Kmetija Košec« št. 3505-6/2019-1
z dne 20.03.2019,
- grafični del pobude (izdelal: Urbanisti d.o.o. Celje, št. načrta: 179-2019, marec 2019).

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
ESD

IME

29591

Ločica ob Savinji – Brinškova domačija

7482

Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge italske legije

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register
nepremične kulturne dediščine.
Obrazložitev:
S planom načrtovana gradnja novega gospodarskega objekta – hleva tlorisne velikosti cca.
24,00 m x 80,00 m za namene vzreje goveje živine in strojne lope tlorisne velikosti 12,00 m x
12,00 m se nahaja v območju registrirane nepremične dediščine Ločica ob Savinji Brinškova domačija (EŠD 29591) in v skrajnem južnem robnem delu arheološkega spomenika
Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD 7482). Načrtovani poseg lahko
pomembno lahko pomembneje vplivajo na varovane vrednote prej navedene enote dediščine.
V kolikor bodo v celoti upoštevane konkretne smernice za načrtovanje, ki jih podajamo v
nadaljevanju (glej točko 3.), ocenjujemo, da bi bili ukrepi za varstvo kulturne dediščine ustrezni
in pomembnejših vplivov na kulturno dediščino verjetno ne bi bilo.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline na
območju izven spomenika Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge italske legije, EŠD
7482
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline, tudi
na območjih, ki so izven arheološkega spomenika. V primeru, da bi se s planom določal ali
načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14,
57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO) in obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov,
je za tak plan treba izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala.
Za območje, ki je izven arheološkega spomenika Ločica ob Savinji – Vojaški tabor druge
italske legije, EŠD 7482, je v primeru, da se s planom načrtuje poseg ali posege za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje na podlagi Uredbe PVO, treba pridobiti dopolnilne
smernice s katerimi bo Ministrstvo določilo ali je treba opraviti predhodne arheološke raziskave
za oceno arheološkega potenciala zemljišča.
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Podrobnejše usmeritve glede predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na
arheološke ostaline so opredeljene v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih
podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Konkretne smernice
3.1. Podatki o kulturni dediščini
Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
ESD

IME

29591 Ločica ob Savinji – Brinškova
domačija
7482 Ločica ob Savinji – Vojaški tabor
druge italske legije

REZIM

PODREZIM

dediščina priporočilno stavbna dediščina
spomenik


oznaka »dediščina priporočilno« pomeni, da enota dediščine nima pravnega režima
varstva. Pravni režim varstva ji bo določen z uveljavitvijo prostorskega akta. Pri pripravi
prostorskih aktov se upoštevanje varstvenega režima za to dediščino priporoča in ni vključena v
obseg kulturne dediščine, ki jo je treba obvezno upoštevati pri pripravi prostorskih aktov.
Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini.
Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd).
Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih
ureditev
Po pregledu gradiva ugotavljamo, da je v okviru OPPN načrtovana gradnja novega
gospodarskega objekta – hleva, tlorisne velikosti cca. 24,00 m x 80,00 m za namene vzreje
goveje živine in strojne lope tlorisne velikosti 12,00 m x 12,00 m. Obstoječe območje kmetije je
v celoti pozidano, zato se gradnja načrtuje na SV delu, na parc. št. 16/1 k.o. Polzela, kjer je
namenska raba zemljišča K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Obravnavano območje obsega
2
cca 3.580 m .
Pri pripravi in sprejemu predmetnega akta je potrebno upoštevati kulturnovarstvene usmeritve
podane v nadaljevanju.
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Območje arheološkega spomenika Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD
7482):
Gradnja obeh gospodarskih objektov s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo
naj se načrtuje izven območja arheološkega spomenika Ločica ob Savinji - Vojaški tabor
druge italske legije (EŠD 7482).
-

Glede na to, da ureditveno območje posega v robne dele kulturnega spomenika Ločica ob
Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD 7482) in glede na izjemen arheološki
potencial spomenika, ki ga je v prostoru nemogoče povsem zanesljivo prostorsko omejiti
(in zato obstaja velika verjetnost odkritja arheoloških ostalin tudi v primeru, ko bodo
gospodarski objekti s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo fizično v prostor
umeščeni izven območja kulturnega spomenika), naj se ob vseh zemeljskih delih na
površini cca. 2.200 m2 izvajajo arheološke raziskave ob gradnji.

-

Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister kulturo. Za pridobitev
omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo RS posredovati vlogo za
pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo, skladno s 5. točko Pravilnika o
arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/11.1. 2013).

Območje stavbne dediščine Ločica ob Savinji - Brinškova domačija (EŠD 29591):
-

Priporoča se načrtovanje nove gradnje gospodarskih objektov na način, da s svojo
pojavnostjo ne bo vplivala negativno na kvaliteto varovane domačije in širšega prostora.
Umestitev novega hleva in strojne lope v prostoru, kot je predlagana v osnutku OPPN, je
ustrezna (vendar mora biti, kot izhaja iz zgoraj podanih usmeritev, izven arheološkega
območja spomenika Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge italske legije (EŠD 7482)).

-

Tlorisni gabariti hleva in strojne lope naj sledijo tradicionalnim, pravokotnim tlorisom
objektov na kmetiji. Ker tlorisni gabarit načrtovanega hleva presega gabarite objektov, naj
se preveri možnost zmanjšanja njegovih gabaritov. Višinski gabariti obeh objektov naj se v
čim večji meri zgledujejo po višinah obstoječih objektov na kmetiji (po možnosti predvsem
objektov enake namembnosti). Za nove objekte naj tako velja, da skupaj z obstoječimi
ohranja in tvori eno celoto (zaključena kmetija).

-

Arhitekturno oblikovanje objektov naj se prilagaja morfologiji obstoječega prostora.
Zasnovana naj bosta tako, da v gabaritih, oblikovalskih elementih, enostavni, ortogonalni,
nečlenjeni in racionalni zasnovi, naravnih materialih, osnovnih barvah, ki izhajajo iz
značilnih materialov (opeka, pigmentiran omet, beljene površine, povečini lesene obloge,
kamen), enostavni dvokapni strehi značilnega naklona min. 35◦ z opečno kritino, brez za ta
prostor motečih strešnih svetlobnih elementov trikotnih in polkrožnih oblik ipd., sledijo
značilnostim tradicionalne arhitekture.

-

Zaradi velikih gabaritov hleva se severno od dostopne ceste na kmetijo (na vzhodni
strani) priporoča zasaditev linije avtohtonih listopadnih dreves. Druga možnost je zasaditev
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sadovnjaka starih visokodebelnih sadnih dreves. V obeh primerih se bo tako omilil pogled
na nov objekt.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka

Maja Bahar Didović
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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