
PRILOGA 6: Vrednotenje kulturne dediščine 
 
V nadaljevanju podajamo tabelo z vrednotenjem vplivov plana dopolnjenega po izvedeni javni razgrnitvi na posamezne enote registrirane kulturne dediščine 
(KD). V tabelo so zajete vse enote kulturne dediščine, ki se nahajajo na območju občine Gornji Petrovci (stanje junij 2016). Upoštevani so le vplivi, ki jih imajo 
na enote kulturne dediščine spremembe in dopolnitve plana nastale po izvedeni javni razgrnitvi (september 2015 s kasnejšimi dopolnitvami). 
 

EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

2997 
Gornji Petrovci - 
Cerkev sv. Trojice 

spomenik in 
vplivno 
območje 
spomenika 

sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta, v njeni bližini 
se nahajajo objekti kmetijskih gospodarstev in razpršene poselitve. 
Cerkev leži v EUP GP_26. Enoto KD obdajajo pretežno pozidana 
stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča. Vplivno območje cerkve 
prekrivajo v veliki meri kmetijska zemljišča. OPN po izvedeni javni 
razgrnitvi predvideva večje  spremembe namenske rabe zemljišč na 
območju enote KD in v njeni bližini, in sicer so predvideni izvzemi (izbris 
št. 96/a, 96/b) oz. vrnitve nezazidanih stavbnih zemljišč namenjenih 
počitniških hišam v primarno (kmetijsko) rabo (EUP EU_1). OPN bo z 
omenjenimi izvzemi ugodno vplival na ohranja pogledov na cerkev ter 
kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. 
Ocenjujemo, da bo imel OPN in z njim povezani posegi v prostor po 
izvedeni javni razgrnitvi pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

2998 
Boreča - Cerkev 
sv. Ane 

spomenik in 
vplivno 
območje 
spomenika 

sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta. Leži sredi 
odprtega prostora, v celoti jo obdaja gozd. Leži v EUP BO_6. 
Pomembnejše spremembe namenske rabe zemljišč na območju enote 
KD in v njeni bližini po izvedeni javni razgrnitvi niso predvidene. OPN na 
vplivnem območju KD predvideva le manjše ažuriranje (št. AŽ_297) oz. 
uskladitev dejanske rabe z namensko rabo zemljišč na južnem delu 
pokopališča. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani 
posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na 

enoto KD. 

 

4148 
Gornji Petrovci - 
Evangeličanska 
cerkev 

spomenik in 
vplivno 
območje 
spomenika 

sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta v osrednjem 
delu strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP GP_27 in delno v 
GP_16. Enoto KD delno obdajajo stavbna zemljišča (pretežno kmetije), 
ki so večinoma pozidana, ter delno gozdna in kmetijska zemljišča na 
južnem delu enote KD. Pomembnejše spremembe namenske rabe 
zemljišč na območju enote KD in v njeni bližini po izvedeni javni 
razgrnitvi niso predvidene. OPN namreč v bližini enote KD predvideva le 
manjša ažuriranja (št. AŽ_81, AŽ_82) in eno širitev stavbnih zemljišč za 
potrebe kmetijskega gospodarstva (pobuda št. 86 v EUP GP_16). OPN 
ohranja poglede na cerkev ter kontekst kulturne dediščine in njene 
umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim 
povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli 

 



EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

vpliva na enoto KD. 

4151 
Križevci - 
Evangeličanska 
cerkev 

spomenik in 
vplivno 
območje 
spomenika 

sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta na robu 
strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP KR_2. Enoto KD delno 
obdajajo stavbna zemljišča (pretežno kmetije), ki so večinoma pozidana, 
pokopališče ter delno gozdna in kmetijska zemljišča. Pomembnejše 
spremembe namenske rabe zemljišč na območju enote KD in v njeni 
bližini po izvedeni javni razgrnitvi niso predvidene. OPN na vplivnem 
območju enote KD predvideva manjše ažuriranje (št. AŽ_217) oz. 
uskladitev dejanske rabe z namensko rabo zemljišč na območju 
kmetijskega gospodarstva in en izvzemi (izbris št. 140) oz. vrnitve 
nezazidanih stavbnih zemljišč v primarno (kmetijsko) rabo. OPN ohranja 
poglede na cerkev ter kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti 
v širši prostor. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani 
posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na 

enoto KD. 

 

6771 
Križevci - Gomilno 
grobišče Kamenek 
I 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na gričevnatem terenu, sredi odprtega prostora v 
EUP EU_3. Enoto v celoti prekrivata in obdajata gozd in kmetijska 
zemljišča, v bližini ni prometnic oz. poselitve. Namenska raba zemljišč 
na območju enote KD in v njeni neposredni bližini se po izvedeni javni 
razgrnitvi ne spreminja. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim 
povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

6772 
Lucova - 
Prazgodovinska 
naselbina Žgalina 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na gričevnatem terenu, sredi odprtega prostora v 
EUP EU_1. Enoto v celoti prekrivajo kmetijska zemljišča, v bližini poteka 
prometnica. Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se po izvedeni javni razgrnitvi ne spreminja. 
Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po 
izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

6785 
Ženavlje - Gomila 
Trenk 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na gričevnatem terenu, sredi odprtega prostora v 
EUP EU_1. Enoto KD prekrivajo kmetijska zemljišča, zelene površine in 
ribnik. V bližini ni poselitve. Namenska raba zemljišč na območju enote 
KD se delno spreminja, in sicer je predviden izvzem (izbris št. 36/b) 
nezazidanih stavbnih zemljišč v površini 0,17 ha in vrnitev zemljišč v 
kmetijsko namensko rabo. Ocenjujemo, da bodo imele spremembe 
OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi 
pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

6872 
Neradnovci - 
Lenarčičev mlin 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini Male Krke, sredi odprtega prostora, v EUP 
NE_5. Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni bližini 
se po izvedeni javni razgrnitvi ne spreminja. Ocenjujemo, da 
spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni 
razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 



EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

9863 

Križevci - 
Arheološko 
najdišče Pri stari 
cerkvi 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini male Krke, v bližini Križevskega jezera, 
sredi odprtega prostora, v EUP EU_3 in KR_10. Enoto KD prekrivajo 
kmetijska zemljišča. V bližini ni poselitve. Namenska raba zemljišč na 
območju enote KD se delno spreminja, in sicer je predvidena 
opredelitev stavbnih zemljišč (pobuda št. 143/c) v površini 760 m2 okrog 
spominsko-verskega obeležja. Ocenjujemo, da bodo imele spremembe 
OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ob 
upoštevanju splošnega varstvenega režima za arheološko dediščino 
nebistven vpliv na enoto KD. 

 

13688 
Križevci - Gomila 
Pocerovje 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na gričevnatem terenu, sredi odprtega prostora, v 
EUP EU_3. Enoto v celoti prekriva gozd, okrog 35 m SV leži Križevsko 
jezero. Namenska raba zemljišč na območju enote KD se ne spreminja, 
v neposredni bližini predvideva plan dopolnjen po izvedeni javni 
razgrnitvi opredelitev zelenih površin (pobuda št. 143/a, 143/d). 
Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po 
izvedeni javni razgrnitvi ob upoštevanju splošnega varstvenega režima 
za arheološko dediščino ne bodo imele vpliva na enoto KD. 

 

13689 
Križevci - Gomilno 
grobišče Osišče 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na gričevnatem terenu, sredi odprtega prostora, v 
EUP EU_3. Enoto v celoti prekriva gozd, v bližini ni prometnic in 
poselitve. Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se ne spreminja. Ocenjujemo, da spremembe OPN in 
z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo 
imeli vpliva na enoto KD. 

 

13690 
Križevci - Gomilno 
grobišče Kamenek 
II 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na gričevnatem terenu, sredi odprtega prostora, v 
EUP EU_3. Enoto v celoti prekriva gozd, v bližini ni prometnic in 
poselitve. Namenska raba zemljišč na območju enote KD in v njeni 
neposredni bližini se ne spreminja. Ocenjujemo, da spremembe OPN in 
z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo 
imeli vpliva na enoto KD. 

 

16912 
Križevci - Gomila 
Kamenek I 

spomenik 
arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja na gričevnatem terenu, sredi odprtega prostora, v 
EUP EU_3. Enoto v celoti prekrivajo kmetijska zemljišča, v bližini ni 
prometnic in poselitve. Namenska raba zemljišč na območju enote KD 
in v njeni neposredni bližini se ne spreminja. Ocenjujemo, da 
spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni 
razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

17195 
Ženavlje - 
Spomenik 
balonarjema 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini Meraka, na robu območja poselitve ob 
prometnici, v EUP EU_1 in ŽE_3. Namenska raba zemljišč na območju 
enote KD se delno spreminja zaradi ažuriranja oz. uskladitve 
dejanskega stanja v prostoru z namensko rabo zemljišč v planu (št. 
AŽ_262). Na južnem delu enote KD, kjer leži objekt KD, bodo tako prav 
tako opredeljene površine za centralne dejavnosti. Okrog 20 m južno od 
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enote KD je predvideno vračanje nezazidanih stavbnih zemljišč v 
kmetijsko namensko rabo (izbris št. 31/d, 31/i). Ocenjujemo, da bodo 
spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni 
razgrnitvi imeli pozitiven vpliv na enoto KD. 

18169 Boreča - Zvonik spomenik 
sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta, v njeni bližini 
se nahajajo kmetijska gospodarstva in stanovanjski (počitniški) objekti. 
Zvonik leži v EUP EU_1 z PNRP A. Enoto KD obdajajo pretežno 
nezazidana stavbna zemljišča ter kmetijska zemljišča. OPN po izvedeni 
javni razgrnitvi predvideva večje  spremembe namenske rabe v 
neposredni bližini KD, in sicer so predvideni izvzemi (izbris št. 27/c) oz. 
vrnitve nezazidanih stavbnih zemljišč v primarno (kmetijsko) rabo. OPN 
bo z omenjenimi izvzemi ugodno vplival na ohranja pogledov na cerkev 
ter kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. 
Ocenjujemo, da bo imel OPN in z njim povezani posegi v prostor po 
izvedeni javni razgrnitvi pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

18232 Stanjevci - Šola dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini Peskovskega potoka sredi gričevnatega 
sveta, v osrednjem delu strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP 
ST_2. Enoto KD v celoti obdajajo stavbna zemljišča, južno od enote KD 
poteka komunikacija. Na območju enote KD po izvedeni javni razgrnitvi 
spremembe namenske rabe niso predvidene. OPN v bližini enote KD 
predvideva le manjša ažuriranja in s tem opredelitev stavbnih zemljišč 
(št. AŽ_132 v EUP EU_1). OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi 
ohranja kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. 
Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po 
izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

18233 Adrijanci - Šola spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini Adrijanskega potoka sredi gričevnatega 
sveta, v osrednjem delu strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP 
AD_2. Enoto KD pretežno obdajajo stavbna zemljišča, severno od 
enote KD poteka komunikacija. Na območju enote KD po izvedeni javni 
razgrnitvi spremembe namenske rabe niso predvidene. OPN v bližini 
enote KD predvideva le manjša izvzem iz stavbnih zemljišč in vrnitev v 
kmetijsko rabo (izbris št. 133/b v EUP EU_1). OPN dopolnjen po 
izvedeni javni razgrnitvi ohranja kontekst kulturne dediščine in njene 
umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim 
povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

18243 
Adrijanci - Hiša 
Adrijanci 2 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta, v osrednjem 
delu strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP GP_16. Enoto KD v 
celoti obdajajo pozidana stavbna zemljišča, južno od enote KD poteka 
komunikacija. Na območju enote KD in njeni bližini po izvedeni javni 
razgrnitvi spremembe namenske rabe niso predvidene. OPN dopolnjen 
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po izvedeni javni razgrnitvi ohranja kontekst kulturne dediščine in njene 
umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim 
povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

18245 
Gornji Petrovci - 
Domačija Labaševi 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta, v osrednjem 
delu strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP GP_16. Enoto KD 
pretežno obdajajo stavbna zemljišča, vzhodno od enote KD poteka 
komunikacija, na zahodu se odpira v kmetijske površine. Južno od 
območja so še nezazidana stavbna zemljišča namenjena površinam 
podeželskega naselja (PNRP je SK). Na območju enote KD po izvedeni 
javni razgrnitvi spremembe namenske rabe niso predvidene. OPN v 
bližini enote KD predvideva le manjša ažuriranja in s tem opredelitev 
stavbnih zemljišč (št. AŽ_82 v EUP GP_16). OPN dopolnjen po izvedeni 
javni razgrnitvi ohranja kontekst kulturne dediščine in njene 
umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim 
povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

18251 Šulinci - Šola spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini Meraka, v osrednjem delu strnjene 
podeželske poselitve, in sicer v EUP ŠU_2. Enoto KD pretežno obdajajo 
stavbna zemljišča, južno in zahodno od enote KD poteka komunikacija, 
na severu se delno odpira v kmetijske površine. Stavbna zemljišča v 
neposredni bližini so še pretežno nezazidana in namenjena površinam 
podeželskega naselja (PNRP je SK). Na območju enote KD po izvedeni 
javni razgrnitvi spremembe namenske rabe niso predvidene. OPN v 
bližini enote KD predvideva le manjša ažuriranja in s tem opredelitev 
stavbnih zemljišč (št. AŽ_54 v EUP ŠU_1 itd.). OPN dopolnjen po 
izvedeni javni razgrnitvi ohranja kontekst kulturne dediščine in njene 
umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim 
povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

18371 
Gornji Petrovci - 
Turistični dom 
Pindža 

dediščina 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu, vzhodno od strnjene podeželske 
poselitve, in sicer v EUP BP_13. Enoto KD v celoti obdajajo stavbna 
zemljišča, ki so delno opredeljena že po veljavnem planu, delno pa so 
posledica širitve stavbnih zemljišč za namene turizma opredeljene v 
dopolnjenem osnutku OPN. Po izvedeni javni razgrnitvi OPN predvideva 
dve širitvi stavbnih zemljišč proti severu (pobuda št. 98 in 99) s 
predvideno namensko rabo BT (površine za turizem) v EUP 
GP_13_OPPN. Tekstualni del OPN dopolnjen po javni razgrnitvi se za 
EUP GP_13 ne spreminja, še zmeraj je predvideno svobodno 
oblikovanje objektov  z višino objektov največ P+3 in faktorjem 
zazidanosti 0,6, na kar je pristojno ministrstvo januarja 2013 že dalo 
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pozitivno mnenje. Plan dopolnjen po javni razgrnitvi predvideva tudi 
izvzem stavbnih zemljišč in vrnitev v kmetijsko in gozdno namensko 
rabo (št. izvzema 97 in 97/c) južno od območja enote KD (EUP EU_1). 
Ocenjujemo, da predvidene spremembe namenske rabe po izvedeni 
javni razgrnitvi in nanje vezane ureditve  ne vplivajo negativno na 
kontekst kulturne dediščine in njeno umeščenosti v širši prostor. 
Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po 
izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli bistvenega vpliva na enoto KD. 

18372 
Adrijanci - Vaška 
kapela 

dediščina 
sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini manjšega potoka, v osrednjem delu 
strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP AD_1. Enoto KD v celoti 
obdajajo stavbna zemljišča, severno od enote KD poteka komunikacija. 
Stavbna zemljišča v neposredni bližini so še pretežno nezazidana in 
namenjena površinam podeželskega naselja (PNRP je SK). Na območju 
enote KD in njeni bližini po izvedeni javni razgrnitvi spremembe 
namenske rabe niso predvidene. OPN dopolnjen po izvedeni javni 
razgrnitvi ohranja kontekst kulturne dediščine in njene umeščenosti v 
širši prostor. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani 
posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na 

enoto KD. 

 

27551 
Lucova - 
Pokopališka kapela 

dediščina 
sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu/pobočju sredi gričevnatega sveta, na 
območju pokopališča v bližini strnjene podeželske poselitve, in sicer v 
EUP LU_5. Enoto KD v celoti obdajajo stavbna zemljišča, severno od 
enote KD poteka komunikacija. Na območju enote KD po izvedeni javni 
razgrnitvi spremembe namenske rabe niso predvidene. OPN v bližini 
enote KD predvideva ažuriranje in s tem opredelitev stavbnih zemljišč 
(št. AŽ_47 v EUP LU_5) na območju obstoječega parkirišča. OPN 
dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi ohranja kontekst kulturne 
dediščine in njene umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da 
spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni 
razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

27552 
Stanjevci - Vaška 
kapela 

dediščina 
sakralna 
stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu sredi gričevnatega sveta, v bližini 
strnjene podeželske poselitve, in sicer v EUP ST_9. Enoto KD delno 
obdajajo stavbna zemljišča, zahodno od enote KD poteka komunikacija, 
medtem, ko jo večinoma obdajajo kmetijska zemljišča. Na območju 
enote KD po izvedeni javni razgrnitvi spremembe namenske rabe niso 
predvidene. OPN v bližini enote KD predvideva obsežnejše izbrise 
stavbnih zemljišč (za namene gradnje počitniških hiš) in njihovo vrnitev 
v kmetijsko rabo (izbris št. 73, 73/b, 73/c, … v EUP EU_1). OPN 
dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi ugodno vpliva na ohranja 
pogledov na enoto KD ter ohranjanje konteksta kulturne dediščine in 
njene umeščenosti v širši prostor. Ocenjujemo, da bodo spremembe 

 



EŠD IME REŽIM TIP OPIS VPLIVA 
OMILTVENI UKREP V 
PRIMERU OCENE »C« 

OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi 
imeli pozitiven vpliva na enoto KD. 

27848 
Ženavlje - Kovačija 
pri Tkalcinih 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu, na skrajnem vzhodnem robu strnjene 
podeželske poselitve, in sicer v EUP ŽE_1. Enoto KD na zahodu 
obdajajo pozidna stavbna zemljišča, severno od enote KD poteka 
komunikacija, drugje se odpira v kmetijske površine. Na območju enote 
KD in v njeni bližini po izvedeni javni razgrnitvi spremembe namenske 
rabe niso predvidene. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim 
povezani posegi v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli 
vpliva na enoto KD. 

 

27849 
Ženavlje - Hiša 
Kolarni 

spomenik 
profana stavbna 
dediščina 

Enota KD se nahaja na slemenu, v osrednjem delu strnjene podeželske 
poselitve, in sicer v EUP ŽE_1 in EU_1. Enoto KD na zahodu obdajajo 
pozidna stavbna zemljišča, na vzhodu nezazidana stavbna zemljišča 
podeželskega naselja, severno od enote KD poteka komunikacija, proti 
jugu se odpira v kmetijske površine. Na območju enote KD in v njeni 
bližini po izvedeni javni razgrnitvi spremembe namenske rabe niso 
predvidene. Ocenjujemo, da spremembe OPN in z njim povezani posegi 
v prostor po izvedeni javni razgrnitvi ne bodo imeli vpliva na enoto KD. 

 

29508 

Peskovci - 
Arheološko 
območje Ob 
Peskovskem 
potoku 

arheološko 
najdišče 

arheološka 
dediščina 

Enota KD se nahaja v dolini Peskovskega potoka, med vodotokom in 
železniško progo, v EUP EU_3. Enoto v celoti prekrivajo kmetijska 
zemljišča. Na območju enote KD je po izvedeni javni razgrnitvi 
predviden izvzem nezazidanih stavbnih zemljišč in njihova vrnitev v 
kmetijsko namensko rabo (izbris št. 118/d). Ocenjujemo, da bodo 
spremembe OPN in z njim povezani posegi v prostor po izvedeni javni 
razgrnitvi zmanjšale možnost poseganja na območje arheološke 
dediščine in imele s tem pozitiven vpliv na enoto KD. 

 

 

 


