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Odločanje o uvedbi postopka CPVO (ang. screening)

Izhodišča 

 MK izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 
KD / ali obstaja verjetnost, da bi z izvedbo plana prišlo do 
pomembnejšega (negativnega) vpliva na KD?  – podlaga MOP-u 
za odločitev glede potrebnosti izvedbe postopka CPVO

 izhajamo iz 2 izhodišč: 
- vsebina plana in “ranljivost” kulturne dediščine, ki jo plan 

tangira
- koristnost presoje

 v mnenju MK: opredelitev možnih vplivov (kaj lahko vpliva na 
katero vrednoto KD), opredelitev vprašanj, ki naj jih presoja 
obravnava in poudarki presoje



Odločanje o uvedbi postopka CPVO (ang. screening)

Priporočila 

 uvedba postopka CPVO je smiselna kadar:
- postopek lahko prispeva k izbiri najboljše možne rešitve 

(alternative) in/ali k izboljšanju presojanega plana
- je treba preko postopka CPVO vplivati na vsebino plana, saj MK 

ne sodeluje že v postopku priprave plana (plan ni prostorski akt 
in ni izdaje smernic/mnenja po ZUreP-2)

- s postopkom ugotovljeni novi podatki, informacije o prostoru in 
kulturni dediščini v njem



Odločanje o uvedbi postopka CPVO (ang. screening)

Priporočila 

 Uvedba postopka CPVO ni smiselna kadar:
- plan ni pomemben za celostno ohranjanje kulturne dediščine
- plan bo imel samo pozitivne vplive na kulturno dediščino
- ustrezno varstvo kulturne dediščine bo zagotovljeno skozi 

postopek priprave plana: 
npr. prostorski akti  - izdaja smernic in mnenja, ki so:

 zelo podrobni oz. na nivoju projekta – v procesu 
presojanja je možna le tehnološka optimizacija

 gre le za manjše spremembe in dopolnitve  (osnovni 
plan je bil že presojan)

 že v začetni fazi priprave ustrezno optimizirani do te 
mere, da ni pričakovati pomembnejših vplivov



Vsebinjenje (ang. scoping)

Izhodišča

 Določitev okvira in načina priprave OP: kakšna naj bo struktura 
OP, kaj naj bodo obravnavane vsebine v OP

 Zakaj je pomembna ta faza:
- racionalnost postopka
- prepreči se priprava vsebin, ki so same sebi namen
- za osredotočenost presoje na bistvena vprašanja



Vsebinjenje (ang. scoping)
Priporočila

 vsebinjenje naj se vedno izvede (tudi če ni formalno 
predpisano)

 Prvi korak vsebinjenja: kateri so možni vplivi na KD → 
odločitev:
- presoja vplivov na KD se v OP obravnava / se ne obravnava
- kaj so pričakovane vsebine OP in ključni poudarki (kaj so 

ključna vprašanja na katera naj odgovori OP in so potrebna 
za sprejemanje odločitev glede sprejemljivosti plana

- ali in katere strokovne podlage in/ali manjkajoči podatki so 
potrebni

 Pri vsebinjenju naj sodeluje MK in strokovnjak s področja 
varstva KD

 Na podlagi vsebinjenja se naj izdela projektna naloga za 
izdelavo OP; projektna naloga je tudi smiselna osnova za izbiro 
izdelovalca OP


