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IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOSXTH RAZISKAV V oKvIRU
PRIPRAVE DRZAVNEGA PROSTORSKEGA NAdRTA ZA ZAGoTAVLJANJE
POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANA

Ministrstvo za okolje in prostor vodi pripravo drLavnega prostorskega nadrta za zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (v nadaljevanju: DPN), za katerega pripravo je podal pobudo
minister za okolje in prostor.

V postopku priprave DPN je bila v okviru izdelave Studle variant izbrana
Le

najustreznejSa variantna re5itev

v letu 2006.

V letu

2008

je bila

izvedena javna razgmitev dopolnjenega osnutka DPN in opravljene javne obravnave za

izbrano varianto.

Glede na to, da je bilo v dasu javne razgrnitve in javnih obravnav podanih veliko Stevilo pripomb in
predlogov, so se dopolnile strokovne podlage, izdelal se je osnutek DPN, ki v najvedji meri upo5teva vse
pridobljene pripombe in predloge z javne razgrnitve in okoljsko porodilo kot podlaga za izvedbo celovite
presoje vplivov na okolje. Osnutek DPN drZavnega prostorskega nadrta in okoljsko porodilo bosta javnosti
predstavljena v okviru javne razgrnitve in obravnav. Sprejet drLavni prostorski nadrt bo podlaga zaizvedbo
nadrtovane ureditve.

Y fazi priprave DPN se, v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dedi5dine, za obmodje nadrtovanih
ureditev opravijo predhodne arheolo5ke raziskave. Podatki o arheolo5kih ostalinah, ki bodo z njimi
pridobljeni, bodo vkljudeni v okoljsko porodilo. Predhodne arheolo5ke raziskave v skladu z Zakonom o
varstvu kulturne dedi5dine opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne
dediSdine Slovenije. Izvedba predhodnih arheoloikih raziskav je namenjena podrobnejii analizi
obravnavanega prostora in nikakor ne pomeni, da bo celotno obravnavano obmodje vkljudeno v kondni
obseg DPN.

Predhodne arheolobke raziskave obsegajo geofizikalne raziskave - povr5inski pregled odprtih povr5in s
sprehodom prek zemlji5da in pobiranjem vseh najdb na povr5ini ter povr5inski pregled zaprtih povr5in s
kopanjem testnih jamic v velikosti 40 x 40 x 40 cm na zemlji5dih, ki v naravi predstavljajo travni5ke ali
zatravljene povr5ine ali gozd (testne jamice bodo po pregledu nemudoma zasute in v primeru travnatih
povr5in prekrite s travno ru5o). Pri geofizikalnih raziskavah bodo s sprehodom prek zemlji5da opravljene
meritve na povr5ini z instrumenti.
Ce bodo potrebne natandnejSe arheolo5ke raziskave, bodo le-te opravljene Sele na podlagi sprejete uredbe o
DPN oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemlji5d.

ObveSiamo vas, da se bodo v sklopu priprave drZavnega pro-storskega nairta za zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane na obmoiju Cetrtnih skupnosti Trnovo, Vi6 in
ifoZnik s strani driavne javne sluibe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru
Zavoda za varstvo kulturne dedi5iine, izvajale predhodne arheolo5ke raziskave predvidoma do

junija 2011.
Dodatne informacije v zvezi z izvedbo raziskav lahko dobite pri izvajalcu raziskav na telefonski Stevilki 08
20 50 720 oziroma preko elektronske po5te tajnistvo@cpa-rs.si'

Sploine informaclje v zvezi s pripravo drLavnegaprostorskega nadrta lahko dobite na naslovu: Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, telefon 0l 4787042 oziroma preko
elektronske po3te gp.mop@gov.si.
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