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B. NAMEN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 

Na območju Ljubljane se nahaja vrsta pomembnih in glede zanesljivosti 
napajanja občutljivih uporabnikov električne energije, zato je treba pri 
načrtovanju omrežja zagotoviti zanesljivo osnovno in rezervno napajanje 
na 110 kV napetostni ravni. Napajanje razdelilne transformatorske 
postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Šiška in RTP Vič poteka po 
radialnem 110 kV distribucijskem vodu iz RTP Kleče, napajanje RTP 
Polje pa po radialnem 110 kV distribucijskem vodu iz RTP Beričevo. 
Rezervnega vira napajanja po 110 kV distribucijskem vodu ti RTP nimata, 
zato je treba za zanesljivo napajanje RTP Vič in RTP Polje zgraditi 
povezovalni dvosistemski 110 kV daljnovod med RTP Polje in RTP Vič, ki 
je obravnavan v tem gradivu. 
 

Državni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: DPN) je prostorski akt, s 
katerim se na posameznem območju načrtujejo prostorske ureditve 
državnega pomena. Z DPN se določijo usmeritve v zvezi s prostorskimi 
ureditvami državnega pomena, vrste možnih prostorskih ureditev 
državnega pomena ter pogoji in merila za njihovo izvedbo. DPN je 
podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih o graditvi objektov. 
 
C. ŠTUDIJA VARIANT  
 

Priprava DPN se je pričela v letu 1999 na podlagi pobude ministra za 
gospodarstvo. V letu 2002 je bila izdelana prva primerjalna študija 
variant, ki je obravnavala 4 različne trase daljnovoda v nadzemni izvedbi. 
Mestna občina Ljubljana in Občina Škofljica nista sprejeli zaključkov te 
primerjalne študije, zato so bile predlagane nove variante, ki so 
upoštevala pobude in izhodišča lokalnih skupnosti. V letu 2004 so bile 
pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora za štiri variante, za katere 
je bila nato v letu 2007 skupaj z Okoljskim poročilom izdelana nova 
Študija variant. 
 

Obravnavane so bile 4 variante daljnovoda: 

- Varianta 1: Daljnovod poteka od RTP Polje do Ljubljanice kot podzemni 
kabel, od Ljubljanice do RTP Vič pa kot nadzemni vod; 
- Varianta 2: Daljnovod poteka od RTP Polje do Fužinskega gradu kot 
podzemni kabel, od Fužinskega gradu do mostu čez Ljubljanico na južni 
avtocesti v strugi Ljubljanice kot podvodni kabel, od mostu čez Ljubljanico 
do Ceste dveh cesarjev kot podzemni kabel in od prečkanja južne 
avtoceste do RTP Vič kot nadzemni vod; 
- Varianta 3: Daljnovod poteka od RTP Polje do vznožja Golovca in od 
Dolenjska ceste do Ceste dveh cesarjev kot podzemni kabel, od vznožja 
Golovca do Dolenjske ceste in od Ceste dveh cesarjev do RTP Vič pa kot 
nadzemni vod; 
- Varianta 4: Daljnovod poteka od RTP Polje do vznožja Golovca in od 
Ižanske ceste do potoka Curnovec kot podzemni kabel, od vznožja 
Golovca do Ižanske ceste in od potoka Curnovec do RTP Vič pa kot 
nadzemni vod. 
 

Upoštevajoč vse relevantne vidike obravnave variant daljnovoda se je v 
Študiji variant in Okoljskem poročilu kot najustreznejša izkazala varianta 
4, ki predstavlja kompromisno varianto med skrajnima možnostma - med 
potekom v celoti kot nadzemni vod in potekom v celoti pot podzemni vod. 
Varianta 4 je okoljsko in prostorsko ustrezna ob hkratnih še sprejemljivih 
tehničnih in ekonomskih značilnostih, saj s potekom v podzemnem kablu 
v okoljsko oz. prostorsko najbolj občutljivem delu, v območju med Poljem 
in Golovcem ter na območju Ižanske ceste, rešuje ključne okoljske in 
prostorske probleme na trasi daljnovoda. Ob okoljski oz. prostorski 
sprejemljivosti variante so zagotovljeni ustrezni tehnični parametri ter še 
sprejemljivo povečanje stroškov izgradnje napram varianti 1 kot 
investicijsko daleč najugodnejši rešitvi. 
 

Trasa po varianti 4 je bila v fazi dopolnjenega osnutka DPN dodatno 
optimizirana na način nekoliko spremenjenega in povečanega obsega 
trase kot podzemni kabel ter vzhodnejšega poteka preko Golovca s 
predvideno selektivno sečnjo. 
 
D. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTORU 
 

Načrtovani daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vič bo z vključitvijo v 
RTP Polje in v obstoječi daljnovod 2 x 110 kV Kleče – RTP Vič 
medsebojno povezal RTP Polje in RTP Vič. V osrednjem delu se bo 
načrtovani daljnovod vključil v načrtovano RTP Trnovo.  
 

Z izgradnjo načrtovanega daljnovoda bo omogočeno rezervno napajanje 
RTP Vič in RTP Polje v primeru izpada daljnovoda 110 kV DV RTP Kleče 
- RTP Vič ali iz daljnovoda 110 kV DV RTP Beričevo - RTP Polje in 
vključitev načrtovane RTP Trnovo v daljnovodno omrežje. S tem bo 
doseženo zanesljivo osnovno in rezervno napajanje odjemalcev na 
vzhodnem in južnem delu Ljubljane oziroma na območju, ki ga napajata 
RTP Polje in RTP Vič. 
 

Predmet izdelave državnega prostorskega načrta so naslednje prostorske 
ureditve: 
- gradnja nadzemnega voda daljnovoda (postavitev stebrov in napenjanje 
vodnikov, ureditev ozemljitev in telekomunikacijskih povezav),  
- gradnja podzemnega voda daljnovoda (gradnja kabelske kanalizacije in 
pripadajočih jaškov, polaganje kablov, ureditev spojk, ureditev ozemljitev 
in optičnih telekomunikacijskih povezav), 
- ureditev dostopnih poti ter preureditve obstoječih infrastrukturnih vodov, 
ki jih načrtovani daljnovod križa, 
- krajinske ureditve: ureditev gozdnega roba, nadomestna zasaditev 
vegetacije, 
- rušitev obstoječega daljnovodnega stebra, rušitve obstoječih enostavnih 
in nezahtevnih objektov, odstranitve vegetacije ter ureditve površin po 
izgradnji daljnovoda. 
 

Osnova za predlagano rešitev v DPN je Idejni projekt: DV 2 x 110 kV 
POLJE - VIČ (št. projekta D747- A572/214, IBE d.d., julij 2008). 
 

Načrtovani daljnovod je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2x110 
kV. Dolžina daljnovoda je 15.688 m, od česar poteka daljnovod 8.411 m 
kot nadzemni vod in 7.277 m kot podzemni vod. Predlagana trasa 
načrtovanega daljnovoda poteka ob vzhodni in južni avtocesti po območju 
Mestne občine Ljubljana in občine Škofljica, in sicer v naslednjih odsekih: 
- od RTP Polje do Devc pri Dobrunjah vključno z odcepom pod avtocesto 
za načrtovano RTP Vevče kot podzemni vod, 
- od Devc pri Dobrunjah do Ižanske ceste kot nadzemni vod, 
- od Ižanske ceste do potoka Curnovca pri AC izvozu Ljubljana - Center 
kot podzemni vod,  

- od potoka Curnovca pri AC izvozu Ljubljana – Center do vključitve v 
daljnovod RTP Kleče - RTP Vič na Cesti dveh cesarjev kot nadzemni 
vod, 
- od AC izvoza Ljubljana – Center do načrtovane RTP Trnovo ob 
Hladnikovi ulici kot podzemni vod. 
 

Nadzemni vod bo potekal na stebrih višine do 42 m, na zaščitni vrvi pa 
bodo obešene zastavice ali opozorilne krogle za označitev daljnovoda 
zaradi ptic. Podzemni vod bo vkopan na globini približno 1,3 m. Na 
mestih prečkanja Ljubljanice, avtoceste in železniške proge bo izveden s 
podvrtavanjem. Za gradnjo daljnovoda se uredi začasne dostopne poti. 
Pri poteku preko gozdnega območja se v območju DPN izvede selektivno 
sečnjo dreves in višjih grmovnic, po gradnji pa se uredi nov gozdni rob. 
Zaradi gradnje daljnovoda je treba porušiti 8 nezahtevnih objektov (1 
garaža in 7 vrtičkarskih lop) in steber obstoječega daljnovoda 2x110 kV 
Kleče – Vič ob Cesti dveh cesarjev. Zaradi poteka podzemnega vod je 
treba na nekaterih mestih prestaviti obstoječe komunalne vode. 
Daljnovod pri poteku prek Barja poteka prek obsežnih območij varstva 
narave in kulturne dediščine, za kar so predpisani posebni omilitveni 
ukrepi. 
 

Za načrtovani daljnovod je bilo izdelano tudi Okoljsko poročilo. Namen 
okoljskega poročila je ugotoviti pričakovane vplive prostorskih ureditev in 
jih oceniti glede na zahteve varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in kulturne dediščine v celotnem vplivnem območju 
plana. Iz ugotovitev okoljskega poročila sledi, da je predlog plana, 
izgradnja daljnovoda 2 x 110 kV Polje - Vič, okoljsko in prostorsko 
sprejemljiv. Za vidike okolja zrak, tla in relief, vode, kulturna dediščina, 
kakovost krajine, kmetijstvo, poselitev in rekreacija so vplivi ocenjeni kot 
nebistveni, predvsem zaradi delnega poteka trase v podzemni izvedbi ali 
zaradi vpliva pretežno le v času gradnje. Za vidike okolja rastlinstvo, 
živalstvo in habitatni tipi, zavarovana območja narave, obremenitev s 
hrupom, obremenitev z elektromagnetnim sevanjem, gozda in družbeno 
okolje so vplivi ocenjeni kot nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
in delnega poteka trase v podzemni izvedbi. Omilitveni ukrepi so 
obvezujoči za investitorja in so navedeni tako v okoljskem poročilu kot v 
uredbi o državnem prostorskem načrtu. 
 
E. JAVNA RAZGRNITEV 
 

Dopolnjeni osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo si 
lahko v času javne razgrnitve od 24. novembra do 31. decembra 2008 
ogledate na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, 
Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih mestne občine Ljubljana,  Oddelek za 
urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana in prostorih Občine 
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Izvleček gradiva bo javno razgrnjen 
še na sedežih Četrtnih skupnostih Vič, Trnovo, Rudnik, Golovec, Polje, 
Sostro, Moste in Jarše v Ljubljani. 
 

Javni obravnavi bosta potekali: 
- 10.12. 2008 s pričetkom ob 17.00 uri v stavbi Občine Škofljica, Šmarska 
cesta 3, Škofljica,  
- 15.12.2008 s pričetkom ob 17.00 uri v dvorani Uprave enote Ljubljana, 
Proletarska 1, Ljubljana.  
 

Vaše predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku državnega 
prostorskega načrta lahko v času javne razgrnitve vpišete v knjige 
pripomb, ki so na voljo ob razgrnjenem gradivu, lahko jih pošljete na 
naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali 
na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" 
navedejo ključne besede "DV 2x110 Polje - Vič ".  
 

Pripombe in predloge lahko podate tudi na zapisnik na javni obravnavi, 
na kateri vam bodo načrtovane rešitve podrobneje predstavljene. 
 

Pripombe in predloge javnosti ter občin bo preučilo Ministrstvo za okolje 
in prostor v sodelovanju s pobudniki ter v roku 30 dni po končani javni 
razgrnitvi do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na spletni strani 
Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si in posredovalo 
Mestni občini Ljubljana in Občini Škofljica.  
 

Na podlagi teh stališč bo pripravljen predlog državnega prostorskega 
načrta, h kateremu bodo dali mnenje nosilci urejanja prostora. Po 
uskladitvi predloga z nosilci urejanja prostora Vlada RS sprejme DPN z 
uredbo. Uredba o prostorskem načrtu in na njeni podlagi izdelana 
projektna dokumentacija predstavljata pravno podlago za umestitev 
obravnavanih prostorskih ureditev v prostor. 
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