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 B. CILJI IN NAMEN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

Predmet tega državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem 
besedilu: DPN) so prostorske ureditve, povezane z gradnjo 
prenosnega plinovoda R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ). 
Načrtovani plinovod v dolžini 5,1 m poteka od obstoječe 
regulacijske postaje Kleče (v nadaljnjem besedilu: RP Kleče) 
preko obstoječe merilno regulacijske postaje Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: MRP Ljubljana) do predvidene merilno 
regulacijske postaje TOŠ (v nadaljnjem besedilu: MRP TOŠ). 
Načrtovana ureditev v celoti poteka po območju Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Načrtovani plinovod R52 Kleče–TOŠ zasleduje in udejanja 
razvojne cilje Strategije prostorskega razvoja Slovenije, katerega 
cilj je zagotoviti dolgoročno, varno in zanesljivo napajanje 
distribucijskega plinovodnega omrežja. Za zagotavljanje prenosa 
zemeljskega plina za potrebe novega kogeneracijskega vira v 
Šiški je potrebno zgraditi visokotlačni prenosni plinovod od RP 
Kleče do nove MRP TOŠ. Rekonstrukcija in dograditev 
prenosnega plinovodnega omrežja je opredeljena tudi v 
strateškem delu občinskega prostorskega načrta MOL (potrjen 
dne 5. 7. 2010 na 41. seji mestnega sveta MOL). 
 
Priprava DPN se je začela s pobudo ministra za gospodarstvo in 
sklepom Vlade RS o začetku priprave DPN za prenosni plinovod 
R52 Kleče–TOŠ v februarju 2010. Po pridobitvi smernic za 
načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora je bila v septembru 
in novembru 2013 izdelana Študija variant - Predlog 
najustreznejše rešitve. Za potrebe izdelave DPN je bil nato izdelan 
Idejni projekt za prenosni plinovod R52 Kleče–TOŠ in ostale 
strokovne podlage, ki so bili osnova za izdelavo Osnutka DPN. 
Osnutek DPN je pripravljen skladno z Zakonom o umeščanju 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki je bil 
uveljavljen oktobra 2010 in spremenjen julija 2012. 
 
C. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 

Načrtovana je gradnja prenosnega plinovoda R52 Kleče–TOŠ, v 
dolžini približno 5,1 km, dimenzije do največ 250 mm in tlačne 
stopnje do največ 70 bar, od obstoječe regulacijske postaje Kleče 
(v nadaljnjem besedilu: RP Kleče) preko obstoječe merilno 
regulacijske postaje Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MRP 
Ljubljana) do predvidene merilno regulacijske postaje TOŠ (v 
nadaljnjem besedilu: MRP TOŠ). Sestavni del načrtovane 
prostorske ureditve so tudi vsi potrebni pripadajoči elementi, 
instalacije, oprema in objekti, ki so potrebni za kompletno in 
funkcionalno izvedbo ter delovanje plinovoda.  
 
Trasa se naveže na predvideno RP Kleče. Začetni del trase 
poteka vzporedno z obstoječim visokotlačnim prenosnim 
plinovodom M3A in načrtovanim prenosnim plinovodom M3/1 
Vodice-Kalce. Trasa poteka večinoma po kmetijskih zemljiščih, na 
območju Poljan izven območja stanovanj in izven območja površin 
za proizvodnjo, skladišča in terminale - Stegne. Za prečkanjem 
Obvozne ceste se povzpne na višjo savsko teraso. Po prečkanju 
Avšičeve ceste se trasa obrne proti jugovzhodu in se nadaljuje do 
MRP Ljubljana. Na območju MRP Ljubljana se trasa plinovoda 
R52 Kleče–TOŠ usmeri proti JV in poteka vzporedno z obstoječim 
plinovodom L20000 ob industrijski coni Stegne vse do državne 
ceste HC-H3 severna ljubljanska obvoznica Dunajska - Celovška, 
kjer se obrne proti vzhodu. Po prečkanju Saveljske ceste in 
državne ceste HC-H3 trasa poteka z ostalimi infrastrukturnimi vodi 
po površinah za mestne javne službe na Verovškovi ulici vse do 
predvidene MRP TOŠ. 

 
RP Kleče 
Obstoječi plato BS7–M3 se razširi in preuredi v RP Kleče. Tlorisni 
gabariti obstoječega platoja se razširijo za približno 22,5 × 8,3 m v 
smeri proti jugozahodu. Na platoju se izvede oddajna čistilna 
postaja OČP-R52 in sprejemno oddajna čistilna postaja SOČP-
M5. 
 
MRP Ljubljana 
MRP Ljubljana razširi in preuredi. Tlorisni gabariti obstoječega 
platoja se razširijo na približno 55,5 x 27,5 m. Na platoju se 
zgradita sprejemna čistilna postaja SČP-R52 in oddajna čistilna 
postaja OČP-R52. Predvidi se nov priključek na nizko napetostno 
in srednje napetostno omrežje. 
 
MRP TOŠ 
MRP TOŠ se izvede na območju Toplarne Šiška. Na platoju MRP 
TOŠ tlorisnih gabaritov približno 23,9 x 30 m se zgradita merilno 
regulacijska postaja MRP TOŠ in sprejemno čistilna postaja SČP-
R52. Predvidijo se priključek na nizko napetostno omrežje, 
telekomunikacijski priključek in dostopna pot do platoja. 
 
Načrtovan je tudi sistem katodne zaščite, gradnja kabelske 
kanalizacije za vgradnjo optičnega kabla, odstranitev rastja in 
izvedba krajinske ureditve po zgraditvi plinovoda, ureditev 
pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske, 
komunalne ter telekomunikacijske infrastrukture in vseh drugih 
ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje 
načrtovanih ureditev. 
 
D. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNIH OBRAVNAV 

Namen javne razgrnitve osnutka DPN, strokovnih podlag in 
poročila o vplivih na okolje je seznanitev javnosti z načrtovanimi 
prostorskimi ureditvami. Osnutek DPN si je v času javne 
razgrnitve od xx. x do xx. x 2014 v času uradnih ur možno ogledati 
na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, 
Tržaška cesta 19a, Ljubljana in v prostorih Mestne Občine 
Ljubljana. 
 
Javna obravnava bo potekala: x. x. 2014  s pričetkom ob xx:xx v 
prostorih Mestne občine Ljubljana. 
 
Pripombe in predlogi k osnutku državnega prostorskega načrta se 
v času javne razgrnitve vpišejo na obrazec za pripombe, ki je na 
voljo ob razgrnjenem gradivu na mestih javne razgrnitve. 
Pripombe se lahko pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana ali na naslov 
gp.mzip@gov.si, pri čemer se v rubriki ''zadeva'' navedejo ključne 
besede ''DPN R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ)«. Pripombe in 
predloge se lahko poda tudi na zapisnik na javni obravnavi, na 
katerem bodo načrtovane rešitve podrobneje predstavljene.  
Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe 
in predloge javnosti ter občine ter v roku 60 dni po končani javni 
razgrnitvi do njih zavzelo stališče, ki ga bo Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor objavilo na spletni strani 
http://www.mzip.gov.si in posredovalo tangiranim občinam. 
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 državni prostorski načrt z uredbo. Uredba o 
prostorskem načrtu in na njeni podlagi izdelana projektna 
dokumentacija predstavljata pravno podlago za umestitev 
obravnavanih prostorskih ureditev v prostor. 

 
 

Koordinator: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Direktorat za prostor 

Pobudnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Direktorat za energijo 

          Investitor:           Plinovodi d. o. o., Ljubljana 
          Cesta Ljubljanske brigade 11b 
          1001 Ljubljana 

Izdelovalci: Projekt d.d., Nova Gorica,  
Kidričeva 9a, Nova Gorica 
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