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Na podlagi poziva Občine Razkrižje, izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi  118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) naslednja

IZHODIŠČA

ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 
RAZKRIŽJE ŠT. 2

S PODROČJA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE

1. Podatki o vlogi

Občina Razkrižje je z vlogo št. 3500-0001/2021-56 z dne 31. 5. 2021, prejeto dne 1. 6. 2021, 
pozvala Ministrstvo, da posreduje predlog za pripravo izhodišč za spremembe in dopolnitve 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Občine razkrižje št. 2. 

V prostorskim informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:
- Izhodišča za pripravo spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega

načrta Občine razkrižje št. 2. (izdelala Občina Razkrižje, januar 2021).

2. Izhodišča s področja varstva kulturne dediščine

Zavod za varstvo kulturne dediščine je pripravil gradivo za izhodišča in nam ga posredoval z 
dopisom št. SŠ-350-0061/2011/12 z dne 10. 6. 2021.

Ugotovili smo, da se bistvene spremembe nanašajo na širitev stanovanjske pozidave v naseljih 
Razkrižje in Šafarsko, ter ureditev območja ob reki Muri. Vse predvidene spremembe se 
nahajajo izven zavarovanih in registriranih območij kulturne dediščine.
V vmesnem obdobju je občina Razkrižje sprejela nov Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine razkrižje (Ur. l. RS 44/21), zato je to spremembo 
potrebno popraviti v 50. členu OPN.
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V 58. členu so uvedene nove EUP, pri čemer je v EUP RA 31, EUP RA 32 in EUP RA 33 
opozorilo na  kulturno dediščino.
Zaradi novega odloka se je tudi spremenilo razmerje med objekti s statusom kulturnega 
spomenika in kulturno dediščino. Tako je to potrebno korigirati v 112. členu pod RA 3, RA 7, ŠP 
1 in verjetno OP 9 in v 113. členu  pod OP 2 in  OP 8. 
Te spremembe je potrebno urediti tudi v grafičnem delu odloka, saj so se nekatera območja 
kulturnih spomenikov spremenila.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič dr. Jelka Pirkovič
sekretarka v. d. generalne direktorice
                                                             Direktorata za kulturno dediščino

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