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Zadeva: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH 
RAZISKAV V OKVIRU PRIPRAVE DRŽAVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA PRENOSNI PLINOVOD 
M1A/1 INTERKONEKCIJA ROGATEC

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; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) 
pripravljavec državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija 
Rogatec, za katerega je pobudo podalo Ministrstvo za infrastrukturo (št. 3601-2/2012-DE/183 
00911288 z dne 28. 4. 2016), Vlada RS pa sprejela sklep o njegovi pripravi pod številko 35000-
22/2016/3, dne 22. 12. 2016.
V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine analiza prostora med drugim vključuje tudi 
predhodne arheološke raziskave. 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 zemljišč 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 × 40 × 40 
cm na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo travniške ali zatravljene površine ali gozd. Testne 
jamice bodo po pregledu nemudoma zasute in v primeru travnatih površin prekrite s travno 
rušo. Pri geofizikalnih raziskavah bodo s sprehodom prek zemljišča opravljene meritve na 
površini z instrumenti.

Obveščamo vas, da bodo v sklopu priprave državnega prostorskega načrta za prenosni 
plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec konec meseca septembra 2019 na območju 
občine  Rogatec s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno 
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arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvedene predhodne 
arheološke raziskave.

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) 205 07 20 ali preko elektronske pošte tajnistvo.cpa@zvkds.si.

Splošne informacije v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrtovanja lahko dobite na 
naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana, telefon (01) 478 70 34 ali preko elektronske pošte gp.mop@gov.si .

Pripravila:

Tjaša GRGORIČ               Ana VIDMAR
Podsekretarka         VODJA SEKTORJA ZA 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Priloga:
– Dopis  ZVKDS s prikazom območja izvajanja predhodnih arheoloških raziskav 

Poslati elektronsko s prilogo:
– Občina Rogatec, obcina@rogatec.si

V vednost elektronsko:
– Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
– OE ZVKD, Območna enota Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
– Center za preventivno arheologijo, tajnistvo@cpa-rs.si
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, gp.mzi@gov.si
– Plinovodi d.o.o., info@plinovodi.si
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