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Na podlagi vloge Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 57, Krško, ki po pooblastilu zastopa
Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju vlagatelj), št. 20086-00/SUT z dne 1.
12. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119.
člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št.
61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega
odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti (zahod)

Vlagatelj je z vlogo, št. 20086-00/SUT z dne 1. 12. 2021, ki smo jo prejeli 1. 12. 2021, pozval
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje
k osnutku OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti (zahod). Vlagatelj je do gradiva
omogočil elektronski dostop preko spletnega strežnika.
Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k osnutku OPPN za stanovanjsko sosesko ob
Drožanjski cesti (zahod) izdaja pozitivno mnenje.
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Na podlagi poziva podjetja Savaprojekt Krško d. d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (v
nadaljevanju: Savaprojekt Krško d. d.), 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 STANOVANJSKO
SOSESKO OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD (OPPN-81-15)

1. Podatki o vlogi
Podjetje Savaprojekt Krško d. d. je z vlogo št. 20086-00/SUT z dne 1. 12. 2021, prejeto istega
dne, pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti - zahod (OPPN-81-15) v občini Sevnica (v
nadaljevanju: OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti).
V vlogi je bil naveden spletni naslov Občine Sevnica, kjer je bilo objavljeno naslednje gradivo:
- Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti –
zahod, osnutek, izdelal Savaprojekt d.d., št. proj. 20086-00, Krško, november 2021;
Na podlagi poziva Ministrstva k dopolnitvi vloge je bila dne 2. 2. 2022 prejeta dopolnitev vloge, s
katero je podjetje Savaprojekt Krško d. d. predložilo dopolnjen in popravljen tekstualni in grafični
del osnutka predmetnega prostorskega akta.

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:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št.
350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).
Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-150/2020/6 z dne 9. 11. 2020.

3. Mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da so smernice upoštevane
in so načrtovane ureditve, prikazane v gradivu predloženem z dopolnitvijo vloge dne 2. 2. 2022,
z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.

Lep pozdrav,
Pripravila:
Barbara Hace
podsekretarka

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si

2/2

