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Zadeva:    Državni prostorski načrt za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom 

Zveza:   OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je v skladu z 
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) pripravljavec državnega prostorskega 
načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom, za katerega je pobudo podalo 
Ministrstvo za infrastrukturo. V postopku priprave tega državnega prostorskega načrta je bila 
predlagana najustreznejša varianta daljnovoda, izbrana na podlagi primerjave različnih variant, 
ki so bile proučene in primerjane s prostorskega, varstvenega (okoljskega), funkcionalnega in 
ekonomskega vidika. V sklopu priprave osnutka državnega prostorskega načrta bo pripravljeno 
tudi poročilo o vplivih na okolje. Osnutek državnega prostorskega načrta bo skupaj s poročilom 
o vplivih na okolje predstavljen na javni razgrnitvi, ki jo bo organiziralo Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. V času javne razgrnitve bodo v lokalnih 
skupnostih organizirane tudi javne obravnave. Sprejet državni prostorski načrt bo podlaga za 
izvedbo načrtovane ureditve.

V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine se v sklopu priprave vseh gradiv opravijo tudi 
predhodne arheološke raziskave. V začetni fazi priprave državnega prostorskega načrta so bile 
že opravljene predhodne arheološke raziskave po metodah 1 do 3 (historična analiza prostora, 
analiza obstoječih podatkov in GIS analize), ki se izvajajo kabinetno. V nadaljnjih fazah priprave 
državnega prostorskega načrta bodo izvedene predhodne arheološke raziskave v obliki 
ekstenzivnega terenskega pregleda. Podatki o arheoloških ostalinah, ki bodo z njimi pridobljeni, 
bodo vključeni v  pripravo poročila o vplivih na okolje. Predhodne arheološke raziskave v skladu 
z Zakonom o varstvu kulturne dediščine opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav je 
namenjena podrobnejši analizi širšega obravnavanega prostora in nikakor ne pomeni, da bo 
celotno obravnavano območje vključeno v končni obseg državnega prostorskega načrta.

Predhodne arheološke raziskave  bodo izvedene v obliki ekstenzivnega terenskega pregleda, 
ki se izvaja v obliki sprehoda preko zemljišča in pobiranjem vseh najdb na površini; to velja za 
površine kot je njiva, t.i. odprte površine. V primeru, da so na zemljišču posevki ali je zemljišče 
zatravljeno ali pogozdeno, pa se pregled izvaja z izkopom testnih jamic v velikosti 40 x 40 x 40 

Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
obcina@ravne.si.   



cm. Testne jamice bodo po pregledu nemudoma zasute in v primeru travnatih površin prekrite s 
travno rušo.   

V kolikor bodo potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo le-te opravljene šele na 
podlagi sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu oziroma na podlagi predhodnega 
soglasja lastnikov zemljišč.

Obveščamo vas, da se bodo v sklopu priprave državnega prostorskega načrta za RTP 
ravne s priključnim 220 kV daljnovodom, konec meseca oktobra 2019, na območju 
občine Ravne na Koroškem, s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za 
preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne  dediščine, pričele izvajati 
predhodne arheološke raziskave. Območje izvajanja predhodnih arheoloških raziskav si 
lahko občani ogledajo na naši spletni strani:
https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/

Prosimo vas, da s tem obvestilom seznanite vaše občane.  

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo raziskav lahko dobite pri izvajalcu raziskav na telefonski 
številki (08) 20 50 720 ali preko elektronske pošte tajnistvo@cpa-rs.si .

Splošne informacije v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta lahko dobite na naslovu: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana, telefon (01) 478 70 42 ali preko elektronske pošte gp.mop@gov.si .

Pripravila:

mag. Barbara Perovič                  
Podsekretarka Ana VIDMAR

VODJA SEKTORJA ZA 
PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Priloga:
– Grafični prikaz območja izvedbe predhodnih arheoloških raziskav 

V vednost po e-pošti:
– Ministrstvo za kulturo – gp.mk@gov.si,
– ZVKDS OE Maribor – tajnistvo.oemaribor@zvkds.si,
– Center za preventivno arheologijo – tajnistvo.cpa@zvkds.si,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – gp.mzi@gov.si,
– ELES, d.o.o. - info@eles.si.
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