
A. POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA  
 NAČRTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

B. PREDMET, CILJI IN NAMEN PROSTORSKE UREDITVE  
 

Predmet tega državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: 
DPN) je prenosni plinovod R51C Kozarje – Vevče, ki poteka od merilno 
regulacijske postaje (v nadaljnjem besedilu: MRP) Kozarje do načrtovane 
MRP Dobrunje pri Papirnici Vevče. Plinovod bo omogočil sklenitev 
plinovodne zanke okrog Ljubljane in s tem zagotovil povečano zmogljivost 
oskrbe širšega območja Ljubljane in sosednjih občin z zemeljskim plinom. 
Načrtovani prenosni plinovod zasleduje in udejanja razvojne cilje 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije za dolgoročno, varno in 
zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omrežja Ljubljane. 
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).  
 

Prenosni plinovod je prostorska ureditev državnega pomena, ki se 
načrtuje z državnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu DPN) 
skladno z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena 
v prostor (v nadaljnjem besedilu ZUPUDPP). Priprava DPN se je začela s 
pobudo ministra za gospodarstvo in sklepom Vlade RS o začetku 
priprave DPN za prenosni plinovod R51C Kozarje – Vevče v juliju 2010. V 
letu 2011 so bile pridobljene smernice za načrtovanje s strani nosilcev 
urejanja prostora in izdelana analiza smernic, za predmetni plinovod pa je 
treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V letu 2012 je bil 
zaradi spremembe prostorske zakonodaje sklep Vlade RS iz leta 2010 
nadomeščen z novim sklepom o pripravi DPN. Po pridobitvi smernic za 
načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora je bila v juliju 2015 
izdelana Študija variant - Predlog najustreznejše rešitve.  
 

V fazi študije variant je bilo ugotovljeno, da lahko plinovod med Kozarjami 
in Vevčami poteka le po južnem in vzhodnem obodu Ljubljane v 
prostorskem koridorju avtoceste A1 Kozarje - Malence - Zadobrova (v 
nadaljnjem besedilu AC A1), ki predstavlja funkcionalno mejo med 
gosteje poseljenim delom Ljubljane in njenim ruralnim zaledjem. Zaradi 
goste pozidave na južnem in vzhodnem obrobju Ljubljane (Kozarje, Dolgi 
most, Sibirija, poselitveno območje ob Ižanski cesti, poslovno trgovska 
cona na Rudniku, Bizovik, Dobrunje), prilagajanja avtocestnim in ostalim 
infrastrukturnim koridorjem v prostoru (z DPN načrtovani daljnovod 2x110 
kV RTP Polje – RTP Vič ob AC A1 in prek Golovca, obstoječi distribucijski 
plinovod ob AC A1, protipoplavne ureditve na jugozahodnem delu 
Ljubljane), poteku po robnih in manj vrednih območjih varstva narave in 
kulturne dediščine (skrajni severni rob ljubljanskega barja, izogibanje Poti 
spominov in tovarištva, izogibanje gozdnim površinam Mazovnika na 
Golovcu in dolini Konjščica) je smiselno umestiti plinovod le v ozek 
prostorski koridor neposredno ob AC A1 med Kozarjami in Malencami ter 
v neposredno bližino avtocestnega predora Malence oziroma trase 
načrtovanega daljnovoda RTP Polje – RTP Vič pri prečkanju Golovca. 
Zaradi navedenih omejitev v prostoru in izhodišč za prostorsko 
umeščanje plinovodnega koridorja je bila v študiji variant predlagana le 
ena sama izvedljiva varianta - najustreznejša rešitev, ki je predmet tega 
DPN. 
 
C. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV  
 

Načrtovana je gradnja prenosnega plinovoda R51C Kozarje – Vevče (v 
nadaljnjem besedilu: plinovod R51C) v dolžini približno 17 km, dimenzije 
do največ 300 mm in tlačne stopnje do največ 30 bar. Plinovod poteka od 
MRP Kozarje, ki se jo razširi, prek Horjulke in območja Žej do 
avtocestnega razcepa Kozarje. Po prečkanju avtoceste v razcepu Kozarje 
poteka plinovod po severnem robu avtoceste, ob tem prečka Mali 
Graben, Tržaško cesto, območje avtocestnega priključka Ljubljana Zahod 
(Vič) in Cesto dveh cesarjev, na območju avtocestnega počivališča Barje 
pa ponovno prečka avtocesto. Trasa se nato nadaljuje po južnem robu 
avtoceste do Dolenjske ceste, ob tem pa prečka avtocestna priključka 
Ljubljana Center (Barjanska cesta) in Ljubljana Rudnik ter Ljubljanico. Po 
prečkanju železniške proge Ljubljana - Novo mesto - Metlika, Dolenjske 
ceste in avtocestnega priključka Ljubljana Vzhod (Dolenjska cesta) se 
trasa nadaljuje po dolini potoka Malence, kjer se ob vznožju pobočja 
Golovca uredi sekcijsko zaporno postajo BS1 Ljubljana - Rudnik. Od 
zaporne postaje se trasa plinovoda nadaljuje prek avtocestnega priključka 
Malence, nato pa se vzpne na pobočje Golovca, kjer po grebenskem delu 
Dobrunjskega hriba poteka do območja stanovanjskih objektov na 
Devcah, kjer se spusti na Dobrunjsko polje. Trasa plinovoda nato poteka 
ob avtocesti, prečka Litijsko cesto in se pred Ljubljanico usmeri proti 
vzhodu do načrtovane MRP Dobrunje (MRP Dobrunje je načrtovana v 
DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče in ni predmet 
tega DPN).  
 

Sestavni del načrtovane prostorske ureditve so tudi vsi potrebni 
pripadajoči elementi, instalacije, oprema in objekti, ki so potrebni za 
celovito in funkcionalno izvedbo ter delovanje plinovoda. Plinovod R51C 
se na lokaciji MRP Kozarje naveže na obstoječi prenosni plinovod M3, 
MRP Kozarje pa se razširi z novo MRP Kozarje Z za ca 1.060 m2, 
gabariti nove stavbe pa so približno 18 x 7 m. Zaradi gradnje MRP 
Kozarje Z se prestavi trasa načrtovanega plinovoda M3/1 Vodice - Kalce, 
ki je sicer načrtovan z DPN za prenosni plinovod M3/1 Vodice - Kalce. V 
dolini potoka Malence se za potrebe vzdrževanja in zagotavljanja 
obratovalne varnosti ob dostopni cesti izvede sekcijska zaporna postaja 
BS 1 Ljubljana - Rudnik z velikostjo platoja postaje približno 7 x 8 m.  Na 
platoju načrtovane MRP Dobrunje se izvede sprejemna oddajno čistilna 
postaja SOČP R51C Dobrunje, ki bo služila čiščenju ter pregledovanju 
plinovoda R51C. Načrtovani so tudi sistem katodne zaščite, gradnja 
kabelske kanalizacije za vgradnjo optičnega kabla, odstranitev rastja in 
izvedba krajinske ureditve, ureditve pešpoti na Golovcu po končani 
gradnji, 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 objektov in naprav. Na območju Golovca se izvedejo nekateri 
gradbenotehnični ukrepi za ureditev prečkanja strmih labilnih območij 
(način vkopa, zložbe, drenaže). Gradnjo plinovoda se izvede v delovnem 
pasu, ki na ravninskem delu znaša 20 m, na gozdnem območju pa 17 m. 
Pri gradnji prek Golovca bo omogočena neprekinjena uporaba pešpoti za 
rekreacijske namene. Na območju vrtičkov ob Cesti dveh cesarjev se 
enostavne objekte (lope, ure), ki se nahajajo v delovnem pasu plinovoda, 
začasno ali trajno prestavi za potrebe gradnje plinovoda. 
 

Osnova za izdelavo Osnutka DPN so bili Idejni projekt za prenosni 
plinovod R51C Kozarje - Vevče in druge strokovne podlage vključno z 
Okolijskim poročilom. 
 
D. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNIH OBRAVNAV 
 

Namen javne razgrnitve osnutka DPN, okoljskega poročila in strokovnih 
podlag je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. 
Javna razgrnitev bo potekala od 5. junija 2017 do 7. julija 2017 na 
Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in 
stanovanja, in v prostorih občin Dobrova - Polhov Gradec in Škofljica ter 
Mestne občine Ljubljana, kjer si bo možno v času uradnih ur osnutek DPN 
tudi ogledati. 
 

Javne obravnave, kjer bodo ureditve iz osnutka DPN podrobneje 
predstavljene, bodo potekale: 
– 8. 6. 2017 s pričetkom ob 19.00 v prostorih Osnovne šole Dobrova, 
Cesta 7. maja 20, Dobrova,  
– 12. 6. 2017 s pričetkom ob 18.00 v Kulturni dvorani Škofljica, 
Šmarska cesta 3, Škofljica, 
– 14. 6. 2017 s pričetkom ob 18.00 v prostorih Četrtne skupnosti 
Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana, 
– 28. 6. 2017 s pričetkom ob 18.00 v prostorih Četrtne skupnosti 
Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana – Dobrunje.  
 
Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve 
lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana ali na elektronski naslov 
gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede 
»DPN za plinovod Kozarje–Vevče«. 
 

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor in 
Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in 
predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bosta objavila na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor ter jih poslala tangiranim občinam. 
Na podlagi teh stališč je 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 državnem prostorskem načrtu in na 
njeni podlagi izdelana projektna dokumentacija predstavljata pravno 
podlago za umestitev obravnavanih prostorskih ureditev v prostor. 
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