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Oblikovanje rešitev z upoštevanjem celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine

 aktivna vloga izdelovalca OP
 zagotavljanje ustreznih podatkov
 usmerjanje projektantov
 pomen dobrega vodenja projektov, komunikacije ter 

pravočasne vključitve strokovnjaka s področja ohranjanja 
kulturne dediščine



Vprašanja, ki jih je treba preveriti v postopku 
presoje in v okoljskem poročilu ter po potrebi 
predlagati ustrezne izboljšave

Študija variant

 Ali poleg ponujenih variant obstaja varianta, ki ima manjši vpliv 
na kulturno dediščino ali tega vpliva nima?

 Katera varianta je z vidika celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine najboljša?

 Ali je varianta, ki je celovito gledano najboljša, še primerna z 
vidika celostnega ohranjanja kulturne dediščine? Če ni, kakšne 
so možnosti?

 Kako je v naslednjih fazah načrtovanja mogoče še izboljšati 
najustreznejšo/izbrano varianto?



Študija variant 
za izvennivojski 
prehod Lesce

Grafični prikaz



Študija variant 
za izvennivojski 
prehod Lesce

Opis in ocena 
vpliva



Grafični del načrta (prostorske ureditve)

 Ali so na enotah kulturne dediščine in njihovih vplivnih območjih 
načrtovane prostorske ureditve? Če da, v katerih enotah 
kulturne dediščine in vplivnih območjih ter kakšni posegi?

 Kakšni so pričakovani vplivi načrtovanih prostorskih ureditev na 
enote kulturne dediščine in njihova vplivna območja?

 Ali so vplivi načrtovanih prostorskih ureditev v skladu z režimi 
varstva enot kulturne dediščine? Če ne, zakaj ne? 

 Ali so v primeru, da vplivi prostorskih ureditev na enote kulturne 
dediščine in njihova vplivna območja niso v skladu z režimi 
varstva, možni učinkoviti omilitveni ukrepi in/ali optimizacija 
prostorskih ureditev? Če ne, zakaj ne? Če da, kakšni?

 Ali je izvajanje omilitvenih ukrepov mogoče zagotoviti s 
prostorskim aktom? Če ne, kako se bo zagotovilo njihovo 
izvajanje?



Bled - Pristava 
(EŠD 13270)

Južna razbremenilna 
cesta Bled

Ureditvena situacija



Tekstualni del načrta (pogoji)

 Ali so pogoji za rešitve, ki zadevajo enote kulturne dediščine in 
njihova vplivna območja, v skladu z varstvenimi režimi 
posamezne enote kulturne dediščine? Če ne, zakaj ne? Ali jih je 
mogoče izboljšati in kako?

 Ali so pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine v skladu s 
predpisi in smernicami s področja varstva kulturne dediščine? Ali 
omogočajo pripravo projektne dokumentacije tako, da bodo 
uresničena izhodišča varstva kulturne dediščine? Če ne, kako jih 
je mogoče izboljšati?

Prikaz stanja prostora

 Ali so v prikaz stanja prostora vključeni aktualni podatki o 
enotah kulturne dediščine?


