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Na podlagi poziva podjetja Urbis d.o.o., izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. 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 K OSNUTKU 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

ZA OPPN DEL OBMOČJA RA 46 V OBČINI RADLJE OB DRAVI

1. Podatki o vlogi

Urbis d.o.o. je z vlogo, št. 037097 z dne 22.5.2019, prejeto dne 23.5.2019, pozvala Ministrstvo, 
da izda mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RA 46 v 
Občini Radlje ob Dravi.

V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljen osnutek OPPN za del območja RA 46 v 
Občini Radlje ob Dravi (izdelal Urbis d.o.o., št. 2019/OPPN-014, maj 2019)

2. Podatki o smernicah 

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih 
sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva:
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
(dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016).

Konkretne smernice niso bile izdane, saj Občina Radlje ob Dravi ni podala vloge.
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3. Mnenje 

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor (št. SŠ-350-0017/2019/5 z dne 
4.6.2019). 

Po pregledu gradiva ugotavljamo, da se OPPN za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi
nahaja znotraj zavarovanega območja kulturnega spomenika Radlje ob Dravi-Trško naselje 
(EŠD 8134; Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
Občine Radlje ob Dravi, MUV 21/95).  
V času od razglasitve do danes je v zavarovanem območju prišlo do bistvenih sprememb, zato 
je ZVKDS Občini Radlje ob Dravi že pred časom posredoval strokovne podlage za 
derazglasitev kulturnega spomenika. ZVKDS namerava  v sklopu priprave novih strokovnih 
podlag za nov odlok za  celotno občino spremeniti, oz. predlagati za izbris.
Na osnovi navedenega in dejanskega stanja na terenu menimo, da osnutek OPPN za del 
območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi v 19. členu zadovoljivo rešuje kulturno dediščino, zato 
izdajamo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič Maja Bahar Didović
sekretarka generalna direktorica

Direktorata za kulturno dediščino

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