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Številka: 35012-11/2020/4
Datum: 17. 2. 2020

Na podlagi poziva podjetja API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: API Arhitekti d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. 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 O VERJETNOSTI 

POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO

IN

KONKRETNE SMERNICE ZA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA 
ZDRAVILIŠKI KOMPLEKS V DOBRNI 

1. Podatki o vlogi

Dne 30. 1. 2020 smo, kot nosilec urejanja prostora in organ pristojen za izdajanje smernic in 
mnenj varstva kulturne dediščine (po 76. členu ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08), s strani 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje (v nadaljevanju: Zavod), prejeli vašo vlogo št. 
5414/PO-1294/BU-F-100120 z dne 10. 1. 2020, s katero pozivate k izdaji smernic za izdelavo 
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zdraviliški kompleks v Dobrni (v nadaljevanju: 
SD ZN zdraviliški kompleks v Dobrni).

Vlogi je bilo priloženo:
- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za 

Zdraviliški kompleks v Dobrni, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/2019 z dne 
8.11.2019,

API Arhitekti d.o.o.

info@api.si
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- Osnutek Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zdraviliški kompleks v Dobrni, 
ki ga je izdelal API Arhitekti, d.d., Ljubljana, št. projekta API 820/1294, oktober 2019.

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline

2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju 
vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
ESD IME
97 Dobrna - Zdravilišče
12248 Dobrna – Zdraviliški park

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje 
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register 
nepremične kulturne dediščine. 

Obrazložitev:
S planom načrtovana ureditev enega zimskega vrta ob jugozahodni fasadi hotela Vita, na delih 
zemljišč parc. št. 1756/10 in 1766/2, k.o. Dobrna, se nahaja v območju naselbinskega 
spomenika Dobrna – Zdravilišče (EŠD 97), ki je je razglašen z Odlokom o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Urani list SRS, št. 28/86-1364, Urani list
RS, št. 1/92-18) in območju registrirane nepremične dediščine Dobrna – Zdraviliški park (EŠD 
12248), za katero veljajo določila iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna 
(Uradni list RS, št. 11/12). Načrtovani poseg lahko pomembneje vpliva na varovane vrednote
prej navedene enote dediščine.

V kolikor bodo v planu v celoti upoštevane konkretne smernice za načrtovanje, ki jih podajamo v 
nadaljevanju (glej točko 3.2), ocenjujemo, da bi bili ukrepi za varstvo kulturne dediščine ustrezni 
in pomembnejših vplivov na kulturno dediščino verjetno ne bi bilo.  

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. 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) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede 
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva 
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
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.

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline.
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3. Konkretne smernice

3.1. Podatki o kulturni dediščini
Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
ESD IME REZIM PODREZIM

97 Dobrna - Zdravilišče spomenik naselbinska dediščina
12248 Dobrna – Zdraviliški park dediščina vrtnoarhitekturna dediščina

Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini. 
Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem 
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd). 

Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp 
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI): 
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih 
ureditev

Po pregledu gradiva ugotavljamo, da je razlog za načrtovane spremembe in dopolnitve
Zazidalnega načrta za zdraviliški kompleks v Dobrni natančnejša obdelava prizidave zimskega 
vrta ob hotelu Vita (določitev dimenzij nove gradnje, etažnost, oblikovne značilnosti, prometna 
in komunalna ureditev dela prostora). Pri pripravi in sprejemu predmetnega akta je potrebno 
upoštevati kulturnovarstvene usmeritve podane v nadaljevanju.

Ob jugozahodni fasadi hotela Vita se predvidi zimski vrt umeščen na delih zemljišč s parcelnimi 
številkami 1756/10 in 1766/2, k.o. Dobrna. Na navedenih parcelah se dovoljuje pozidava le 
enega zimskega vrta, dodatni objekti ali prizidki niso sprejemljivi. Zimski vrt se lahko postavi na 
lokaciji že obstoječe lesene terase gostinskega lokala v pritličju hotela Vita. Preostale zunanje 
površine pred hotelom Vita se ohranjajo kot nepozidane in ozelenjene. 

Zimski vrt s pergolo in teraso naj bo pritličen objekt pravokotne oblike in maksimalnega 
možnega gabarita 12,3m x 17,9m. Višinski gabarit objekta je pogojen s konzolno linijo balkonov 
v 1. nadstropju hotela. Z daljšo stranico naj se dotika jugozahodne fasade hotela. Sestavni del 
zimskega vrta je lahko tudi pergola na njegovi JZ strani, pod katero se lahko nahaja tlakovana 
terasa.

Zimski vrt naj bo sestavljen iz lahkotne konstrukcije nevtralnega (vizualno nevpadljivega) 
barvnega tona in steklenih, visoko prosojnih ter brezbarvnih fasadnih polnil (drsnih elementov). 
Zaželeno je, da je streha zimskega vrta ozelenjena. Gabariti objekta naj bodo prilagojeni 
konstrukcijskemu rastru hotela Vita. Ohranjata se drevesi na zelenici. 

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace Maja Bahar Didović 
višja svetovalka generalna direktorica 

Direktorata za kulturno dediščino

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