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                                                                                                                                  PREDLOG                        
 
Na podlagi 23. in171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 110/02 in 8/03) in 27. 
člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ... seji dne .....2004 sprejel 
 
 
 

ODLOK 
 

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta 
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana  

(za zasnovo plinovodnega omrežja) 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana 
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 
23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 
75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03 ) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: 
Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na zasnovo plinovodnega omrežja. 
 

2. člen 
 

Plinovodno omrežje se na dveh odsekih na severnem delu Ljubljane dopolni z dvema 
primarnima visokotlačnima plinovodoma, ki sta namenjena transportu zemeljskega plina za 
oskrbo plinsko-parne elektrarne TE-TOL v Mostah in oskrbo plinske kogeneracije za 
kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije v JP ENERGETIKA v Šiški.  
 

3.člen 
 
V tč.8.«Kartografski del dolgoročnega plana« se karta: “09. ZASNOVA ENERGETSKEGA 
OMREŽJA, 092 Zasnova plinovodnega omrežja«, v merilu 1:50.000, spremeni tako, da se 
plinovodno omrežje dopolni, skladno z 2.členom tega odloka.   
                          

4. člen 
 
Ta odlok je na vpogled na: 
- Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem, 
- izpostavah Upravne enote Ljubljana in  
- četrtnih skupnostih Šmarna gora, Šentvid, Posavje, Dravlje, Šiška, Bežigrad, Jarše in Moste. 
 

5. člen 
 
       Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Družbenega plana občine Ljubljana        
       Bežigrad za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 15/87, 47/90, 27/92 in Uradni list RS, št.  
       62/93, 5/94, 10/94), Družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni  
       list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90,  
       20/91, 2/92, 49/92, 4/94) in Družbenega plana Ljubljana Občine Moste-Polje za obdobje 1986- 
       1990 (Uradni list SRS, št.39/86, 9/88 in Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 10/94) - v delih, ki so  
       v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana. 



 
6. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Štev.:  3521-2/98-27                                                                                               
Ljubljana, dne                                                                         
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                                                                                               Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                      Danica SIMŠIČ      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV 
 

 PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA  PLANA  OBČIN  IN MESTA LJUBLJANE   
ZA OBDOBJE 1986-2000 ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

(ZA ZASNOVO PLINOVODNEGA OMREŽJA) 
 
 
1. Upoštevanje pripomb in mnenj, danih k osnutku akta  
 
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in 
mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za zasnovo plinovodnega omrežja) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana obravnaval na svoji 3.seji, dne 30.6.2003 in ga sprejel skupaj s 
pripombo, dano na razpravi. Pripomba se je nanašala na ugotovitev, da v odloku ni opredeljene 
kategorije predvidenih plinovodov, od česar bodo v naslednjih fazah načrtovanja odvisni 
predvsem pogoji o obveznih odmikih od plinovoda. 
Pri oblikovanju predloga odloka je bila pripomba upoštevana tako, da je v 2.členu odloka  
navedeno, da sta oba predvidena plinovoda del primarnega plinovodnega omrežja. 
 
S tem v zvezi  je od pripravljavca strokovne podlage za pripravo odloka o spremembi in 
dopolnitvi prostorskega akta pridobljeno tudi podrobnejše pojasnilo o nekaterih zakonskih 
določilih glede odmikov, ki jih bo treba upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju obeh plinovodov 
v lokacijskem načrtu in sicer:    
»Varnostni pas« omogoča varno obratovanje plinovoda in sega 5m na vsako stran od osi 
plinovoda. V tem pasu ima upravljavec vedno pravico dostopa do plinovoda. 
»Pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti« sega 2,5m na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu 
je praviloma prepovedano: saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1m globoko;       
obdelovati zemljišče globlje kot 0,5m oziroma ne globlje kot 0,5m nad temenom cevi;       
postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu. 
»Nadzorovani pas« plinovoda je 100 m širok pas na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu 
ima upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora in drugih oseb ter 
načrtovanje in graditev objektov. 
 
 
K odloku so pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja pristojnih organov in organizacij.  
 
Pridobljen je tudi Sklep Vlade Republike Slovenije, s katerim je ugotovljena usklajenost 
predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  Dolgoročnega plana občin in  
mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za  območje Mestne občine Ljubljana (za zasnovo 
plinovodnega omrežja)  z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike 
Slovenije. 
 
 
2. Besedilo tistih določb osnutka akta, za katere se v predlogu akta predlagajo spremembe 
    ali dopolnitve 
 
Besedilo 2.člena osnutka odloka se glasi:  
»Plinovodno omrežje se na dveh odsekih na severnem delu Ljubljane dopolni z dvema 
visokotlačnima plinovodoma, ki sta namenjena transportu zemeljskega plina za oskrbo plinsko-
parne elektrarne TE-TOL v Mostah in oskrbo plinske kogeneracije za kombinirano proizvodnjo 
toplotne in električne energije v JP ENERGETIKA v Šiški.«  
 



Besedilo 2.člena predloga odloka se glasi: 
»Plinovodno omrežje se na dveh odsekih na severnem delu Ljubljane dopolni z dvema 
primarnima visokotlačnima plinovodoma, ki sta namenjena transportu zemeljskega plina za 
oskrbo plinsko-parne elektrarne TE-TOL v Mostah in oskrbo plinske kogeneracije za 
kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije v JP ENERGETIKA v Šiški.«  
 
 
Besedilo 3.člena osnutka odloka se glasi:  
»Skladno s spremembami in dopolnitvami iz 2.člena tega odloka se spremeni in dopolni 
kartografski del prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v karti v merilu 1:50.000:  
“09. ZASNOVA ENERGETSKEGA OMREŽJA, 092 Zasnova plinovodnega omrežja«. 
 
Besedilo 3.člena predloga odloka se glasi: 
»V tč.8.«Kartografski del dolgoročnega plana« se karta: “09. ZASNOVA ENERGETSKEGA 
OMREŽJA, 092 Zasnova plinovodnega omrežja«, v merilu 1:50.000, spremeni tako, da se 
plinovodno omrežje dopolni, skladno z 2.členom tega odloka.«   
 
V predlogu odloka ni več besedila 5.člena osnutka odloka, ki se je glasilo: 

      »Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri  
       Ministrstvu za okolje in prostor.«,  
       ker lokalna skupnost s svojimi predpisi ne more nalagati obveznosti državnim organom.   

 
 
3. Finančne posledice sprememb in dopolnitev osnutka akta  
 
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana MOL za Mestno občino ne bodo imele finančnih 
posledic. 
  
 
 
Pripravil:     
Marjan Cerar, univ.dipl.inž.arh.  
vodja odseka za prostorski razvoj 

Načelnik 
Oddelka za urbanizem 

Igor Jurančič, univ.dipl.inž.arh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


