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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                 k 2. tč., 2. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba SMC županu in 

pristojnim službam MOL vprašanje v zvezi z umeščanjem daljnovodov v MOL. Gre za pisno 

vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor. V uvodni obrazložitvi  pojasnjujem 

okoliščine, ki so razlog za postavitev mojega vprašanja. 

 

Trenutno se v postopku priprave Državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 

kV omrežje na relaciji Beričevo – Divača pripravljajo optimizacije študije variant in okoljsko 

poročilo. Oboje bo predloženo v javno obravnavo predvidoma spomladi 2015.  

Navedena trasa daljnovoda poteka med drugim tudi čez ozemlje občine Ljubljana, ki je ob 

daljnovodu ena najbolj poseljenih. V zvezi s tem je bilo na MOL v preteklosti naslovljenih več 

dopisov in pobud  s strani civilnih iniciativ, skupin prebivalcev posameznih krajev v občini in tudi s 

strani Svetov četrtnih skupnosti. Namen dopisov je bilo opozoriti predstavnike MOL, predvsem pa g. 

Jankovića na pomembnost problematike umeščanja daljnovoda na poseljenih področjih in na 

škodljive posledice takega umeščanja daljnovoda v prostor.  

 

G. Janković se je na dopise in pobude odzval  najprej v mesecu januarju 2014 z dopisom v katerem je 

zavzel stališče, da je severna trasa na območju MOL nesprejemljiva, saj ta poteka skozi gosto 

naseljeno območje, v neposredni bližini pa sta tudi šola in vrtec. Enako je g. Janković v dopisu 

poudaril, da se je pri izbiri variante za vzankanje RTP Kleče potrebno izogniti naseljenemu območju 

Črnuč, pri čemer pa je pozabil omeniti tudi poseljeno območje kraja Gameljne
1
 ob drugi varianti. Pri 

tem je bilo posebej poudarjeno, da je potrebno v postopku nadaljnje preučitve variant prednostno 

upoštevati vpliv na zdravje ljudi v najširšem smislu, pri čemer je poglavitni kriterij bližina 

poseljenega območja. 

 

Drugič se je MOL in g. Janković odzval po pojavu žleda v Sloveniji meseca februarja z dopisom v 

katerem se je opozorilo na ranljivost nadzemnih vodov in višino neposrednih stroškov popravil ter 

zavzelo stališče, da je nedopustno, da se v naseljih načrtuje izgradnja nadzemnih vodov. V zvezi s 

tem je MOL in g. Janković zahteval, da se na poseljenih območjih MOL izvedejo podzemni vodi. 

G. Janković je meseca januarja za Dnevnik
2
 povedal, da je poslal dopis tudi na vlado, pri čemer je bil 

skeptičen tudi do južne variante zaradi pritiska naravovarstvenikov. 

 

 

 

                                                      
1 

Dopis je bil s strani prebivalcev kraja Gameljne na MOL (na g. Jankovića) poslan januarja 2014 
2
 http://www.dnevnik.si/slovenija/ljubljana/na-brodu-proti-novim-elektricnim-kablom 



 

 

Vprašanja za g. Jankovića: 

1. Kaj je MOL v zvezi s tem do danes še naredil in kdaj? 

2. Ali g. Janković ocenjuje, da je naredil vse kar bi lahko, da bi preprečil gradnjo daljnovodov 

na poseljenih območjih? 

3. Zakaj MOL na svoji spletni strani in v svoji publikaciji ne omenja te problematike in ne 

obvešča krajanov o svojih aktivnostih na tem področju? 

4. Kakšne smernice in pobude je MOL podala pred sprejemom sklepa o pripravi DPN na Vladi 

RS v letu 2013? 

5. Za kaj se je zavzemal g. Janković in MOL na sestanku, na katerega so bili vabljeni v 

postopku izdelave študije variant in okoljskega poročila? 

6. Ali se je MOL vključil v postopek optimizacije variant daljnovoda? 

7.  Kakšno stališče namerava MOL in g. Janković zavzeti v postopku podaje mnenja občine na 

predlog najustreznejše variante v kolikor bo ta še vedno potekala čez poseljena območja? 

8. Zakaj se MOL ni zavzel za umik daljnovodov iz naselij, temveč se je na koncu opredelil, da 

lahko gredo čez naselje, vendar morajo biti vkopani? 

9. Zakaj v primeru izbire variant za vzankanje RTP Kleče ni predlagal variante, ki gre skoraj v 

celoti po popolnoma neposeljenem območju z upoštevanjem dodatne že izražene zahteve 

ogibanja poseljenega območja Črnuč? Na ta način bi se rešil problem obeh izpostavljenih 

naselij in krajanov. 

10. Ali MOL pripravlja v zvezi s tem dopolnitev strateškega dela Občinskega prostorskega 

načrta MOL tako, da bodo v njem vrisane vse predvidene trase daljnovoda in ne le ena od v 

postopku predlaganih variant? Če ne, zakaj? Če ja, do kdaj? 

11. Ali MOL pripravlja dopolnitev izvedbenega dela OPN MOL tako, da se prepove gradnja 

daljnovodov v naseljih oziroma v primeru že izraženega stališča MOL da morajo biti ti v tem 

primeru vkopani? Če ne, zakaj? Če ja, do kdaj? 

12. Kaj MOL in g. Janković še nameravajo narediti v zvezi s tem pred objavo študije variant in 

okoljskim poročilom? 

 

Prosim za jasne odgovore in opredelitev do zgoraj navedene problematike. 

 

 

Lep pozdrav.  

 

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


