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Povzetek
Predmet diplomskega dela je predstavitev upravnega postopka do pridobitve
gradbenega dovoljenja na podlagi veljavne slovenske zakonodaje s tega področja. Za
laţjo predstavo o poteku samega postopka in sosledju aktivnosti je v nalogi
predstavljen in opisan praktični primer pridobitve gradbenega dovoljenja in sicer na
primeru daljnovodne povezave Beričevo-Krško.
V nalogi so razčlenjene vse potrebne aktivnosti in dejanja, ki so potrebna pred
začetkom postopka pri pristojnem upravnem organu, kot tudi sam postopek pri
upravnem organu. V prvem delu diplomskega dela so opisane aktivnosti, ki se morajo
odviti, da se lahko začne s samim postopkom pri upravni enoti, nadaljuje pa z opisom
samega upravnega postopka. V zadnjem delu naloge pa je opisan praktični primer.
Ključne besede: daljnovod, gradbeno dovoljenje, drţavni prostorski načrt, projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja, idejni projekt, investitor, upravna enota, upravni
postopek.
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Summary
In this dissertation a administrative procedure towards gain of building permit based
on valid Slovene legislation from this field is presented. A lighter preformance of
procedure, task by task, is introduced and described practical case of gain of building
permit for overhead line Beričevo-Krško.
All necessary activities and actions, which are needed before a beginning of
procedure at competent administrative body are analysed. In first part of dissertation
activities, which had to be done before starting of procedure at administrative body
are described. In continuation description of administrative procedure is provided. In
last part also practical case is desribed.
Key word: overhead line, building permit, state spatial plan, design for gain of
building permit, outline design, investor, adminitrative unit, administrative procedur
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV TEME IN OPIS PODROČJA
Glavni cilj projektnega načina dela je zagotoviti učinkovito in kakovostno izvedbo
enkratnih del, ki se opredeljujejo kot projekti, v najkrajših moţnih rokih, z omejenimi
viri in čim niţjimi stroški. V Elektro–Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju ELES) praviloma
izvajajo po projektnem načinu le projekte, katerih priprava in izvedba je daljša od
treh mesecev. To je praktična časovna omejitev zaradi sorazmerno obseţnih priprav,
ki jih zahteva celovito obvladovanje projektov in zato ni potrebna delitev
(kategorizacija) po vrednosti projektov. Seveda so dopustni tudi časovno krajši
projekti (npr. projekti odstranjevanja posledic havarij). Za kategorizacijo projektov po
velikosti je privzeta metodologija, ki je uporabna tudi za mednarodne projekte.
Zaradi specifike sta v tej izdaji dodani ločeni navodili: za obvladovanje projektov
novogradenj in rekonstrukcij ter za obvladovanje ostalih projektov. Naročnik projekta
odloča o tem, ali se bo pobuda (ali naloga) izvedla na projektni način, ali na drug
način (npr. kot redna naloga). Potrebni pogoji za izvajanje tega predpisa so:
- vzpostavljanje začasne projektne organizacije sodelujočih iz različnih stalnih
organizacijskih enot za čas trajanja projekta,
- zadostno poznavanje projektnega načina dela, usposobljenosti za delo na
projektih in primerna opremljenost vseh sodelujočih,
- računalniško voden register projektov.
V projektni organizaciji ELES se pojavljata dve ravni (nivoja) projektne
organiziranosti:
- projekti na ravni ELES, kadar so sodelujoči iz različnih dejavnosti oziroma
sektorjev,
- projekti na ravni dejavnosti oziroma sektorja, kadar so sodelujoči preteţno iz ene
dejavnosti oziroma enega sektorja.
1.2 NAMEN IN CILJI
V diplomski nalogi ţelim predstaviti projekt na ravni ELES in sicer gradnjo daljnovoda
(v nadaljevanju DV) 2×400 kV Beričevo–Krško, ki je izziv za celotno
elektrogospodarstvo v Sloveniji, še posebej pa za vse sodelujoče in vpletene v
projektno organizacijo izgradnje te investicije. V prvem delu predstavljam druţbo v
kateri delam, v drugem delu pa sem ţelela opisati postopke in jih predstaviti z vidika
projektiranja organizacije. Predvsem se bom osredotočila na pridobitev
okoljevarstvenega soglasja (v nadaljevanju OVS) ter gradbenega dovoljenja (v
nadaljevanju GD), ki pa po vseh teh letih zaradi številnih zapletov, še vedno ni
izdano.
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2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA
2.1 TEMELJNI PODATKI PODJETJA
ELES je edino elektroenergetsko prenosno podjetje v drţavi. Elektroenergetsko
omreţje, ki je v lasti ELES, obsega: 1693 km DV in 8 energetskih transformatorjev na
110 kV napetostnem nivoju, 328 km DV in 10 energetskih transformatorjev na 220
kV napetostnem nivoju in 508 km DV in 9 energetskih transformatorjev na 400 kV
napetostnem nivoju. Skupna sistemska dolţina DV je 2529 kilometrov, moč
energetskih transformatorjev na napetostnih nivojih 110 kV, 220 kV in 400 kV pa je
4767,5 MVA. Po določilih Energetskega zakona (EZ - Ur.l. RS, št. 79/99 (8/00 popr.),
110/02-ZGO-1, 50/03 Odl.US: U-I-250/00-14, 51/04, 26/05-UPB1, 118/06 (9/07
popr.), 27/07-UPB2, 70/08, 20. člen) je ELES javno podjetje v 100 % drţavni lasti, ki
sta mu zaupani nalogi, kot sta: gospodarska javna sluţba in sistemski operater
prenosnega omreţja prenosa električne energije. S hčerinskimi druţbami pa naj bi bili
temelji poslovanja še trgovanje z električno energijo, trţenje telekomunikacij in
izvajanje izobraţevalnih programov. Slika 1 prikazuje organizacijsko shemo ELES.
Slika 1: Organizacijska shema ELES

Vir: ELES (www.eles.si)
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2.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA
Politika in cilji podjetja izhajajo iz njegove vizije in njegovega poslanstva. ELES ima
opredeljeno poslanstvo celotne druţbe kot koncerna, obvladujoče druţbe in
posamezna hčerinska podjetja za razumevanje in izvajanje lastnih procesnih in
projektnih aktivnosti, ki skupno opredelijo svoje oţje poslanstvo.
Poslanstvo druţbe ELES izhaja iz Energetskega zakona (EZ, 23. člen), ki določa, da
je potrebno s skrbnim razvojem, gradnjo in vzdrţevanjem prenosnega omreţja,
zagotavljanjem sistemskih storitev, varnega in zanesljivega obratovanja, zagotoviti
vsem odjemalcem kakovosten in nepristranski prenos električne energije.
Vizija podjetja je usmerjena v izpolnjevanje zahtev lastnika in Agencije za energijo po
izpolnjevanju zahtev trţne ekonomije na področju energetike.
Vizija podjetja ELES gradi na organizaciji procesov in projektov ELES tako, da bo
lahko ELES izpolnjeval svoje poslanstvo na najbolj ekonomičen in učinkovit način.
Vrednote, ki jih podjetje goji so:
zadovoljstvo notranjih in zunanjih kupcev,
skrb za fizično in druţbeno okolje,
zanesljivost in kakovost prenosa električne energije
elektroenergetskega sistema (v nadaljevanju EES).

in

upravljanja

2.3 STRATEŠKI CILJI PODJETJA
Iz vizije izhajajo temeljne strateške osi razvoja, ki omejene vire usmerjajo v
reševanje izbranih temeljnih razvojnih problemov:
Oblikovanje takšne kulture podjetja, ki bo omogočala oblikovanje nalog
podjetja v učinkovito verigo procesov brez medsebojnih pregrad.
Uvajanje metod celovite kakovosti in projektnega vodenja, usmeritev na
zadovoljstvo kupcev, transparentno planiranje in učinkovito realizacijo.
Izobraţevanje in usposabljanje kadrov za učinkovito izvajanje rutinskih nalog
ter kreativno sodelovanje pri razvojnih, tehnoloških in organizacijskih izzivih.
Poseben poudarek je usmerjen na izobraţevanje ekonomskih, marketinških in
menedţerskih znanj.
Zaščita okolja, zagotavljanje varnosti podjetja in obvladovanje vseh vrst
tveganj.
Cilji podjetja so opredeljeni v temeljnih planskih aktih, predvsem v triletnem planu,
narejenem po zahtevah Agencije za energijo in letnem planu. Triletni plan zajema
načrtovanje virov in sredstev, prihodkov in odhodkov ter ekonomskega toka. Posebej
so izpostavljeni investicijski projekti. Svoje cilje bo ELES dosegal z učinkovito uporabo
virov, ki so mu na razpolago, pri čemer jih bo razporejal tako, da bo dosegal kar
največjo dolgoročno uspešnost poslovanja. Razpoloţljiva finančna sredstva bo
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namenjal tako za učinkovito izvajanje tekočih obveznosti, kot tudi tehnološki razvoj
dejavnosti.
2.4 ORGANIZACIJSKI PREDPISI PODJETJA
Uvajanje metod celovite kakovosti in projektnega vodenja je zahtevalo, da je
podjetje izdelalo poslovnik o kakovosti gospodarske druţbe. Znotraj trga so razviti
organizacijski predpisi, navodila, dokumenti zunanjega izvora in nazadnje obrazci. Vsi
dokumenti se nahajajo na intranetu podjetja.
Naj omenim le najpomembnejše, ki jih ELES uporablja pri vodenju investicijskih
projektov, torej tudi v konkretnem primeru, ki je obdelan v tej diplomski nalogi:
- vodenje graditve objektov,
- celovito obvladovanje projektov,
- obvladovanje dokumentov zunanjega izvora,
- spremljanje procesa nabave,
- pravilnik o finančnem poslovanju,
- nabava,
- korektivni ukrepi,
- označevanje vrste dokumentarnega gradiva.
Zakone, ki so upoštevani pri vodenju investicijskih projektov, prikazuje tabela 1:
Tabela 1: Upoštevani zakoni pri vodenju investicijskih projektov

Področje
1

Urejanje prostora

Predpisi in standardi
Zakon o urejanju prostora
Zakon o prostorskem načrtovanju

2
3

Energetika
Graditev

Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o evidentiranju nepremičnin
Energetski zakon
Zakon o graditvi objektov
Zakon o gradbenih proizvodih
Zakon o geodetski dejavnosti
Zakon o katastru komunalnih naprav
Zakon o stavbnih zemljiščih

4

Telekomunikacije

Zakon o telekomunikacijah
Zakon o elektronskih komunikacijah

5

Standardizacija

Zakon o standardizaciji
Zakon o akreditaciji

6

Meroslovje

Zakon o meroslovju

7

Geodezija

Zakon o geodetski dejavnosti

8

Poţarna varnost

Zakon o varstvu pred poţarom

4

9

Varstvo pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

10

Ceste

11

Ţeleznice

12

Voda

Zakon o vodah

13

Gozd

Zakon o gozdovih

14

Okolje

Zakon o varstvu okolja

Zakon o javnih cestah
Zakon o ţelezniškem prometu

Zakon o ohranjanju narave
15

Javna naročila

16

DDV

17

Nevarne snovi

Zakon o javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev
Zakon o DDV
Zakon o prevozu nevarnega blaga
Vir: Pravilnik o projektni dokumentaciji
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3 PRAVNA UREDITEV PODROČJA
3.1 DRŢAVNI PROSTORSKI NAČRT
Slika 2: Postopek priprave drţavnega prostorskega načrta

Sklep za DPN

ReNEP
DSPN
Načrt razvoja prenosnega
omreţja RS

Pobuda DPN

PVO

Revizija PVO

OVS

Idejna
zasnova

DPN

Variante
rešitve

Projektni
pogoji

Idejni projekt

Postopek priprave in sprejemanja prostorskega akta (v nadaljevanju PA), v obliki
drţavnega prostorskega načrta (v nadaljevanju DPN) za infrastrukturne objekte
določa Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur.l. RS, št. 33/07, 70/2008ZVO-1B). Postopek prikazuje tudi slika 2.
Pripravljavec DPN je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Direktorat
za prostor. Pripravljavec zagotavlja sredstva za izdelavo recenzije utemeljitve izbrane
rešitve, recenzije DPN in recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov; pobudnik
DPN je Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo. Tretji udeleţenec je
naročnik, ki zagotavlja sredstva za izdelavo DPN in vseh strokovnih podlag, vključno z
okoljskim poročilom in geodetskimi podlagami (v obravnavanem primeru ELES).
3.1.1

Začetek priprave drţavnega prostorskega načrta

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS) o sklepu o začetku priprave DPN
seznani določene svete ter skupine ljudi, ki ţivijo na področju, kjer se bo objekt
umeščal v prostor in jih pozove, da v 30 dneh podajo svoje razvojne potrebe, kot
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izhajajo iz regionalnih razvojnih programov in se nanašajo na načrtovanje prostorskih
ureditev drţavnega pomena. MOP pozove nosilce urejanja prostora (v nadaljevanju
NUP), da v 30 dneh podajo svoje razvojne potrebe.
3.1.2

Osnutek drţavnega prostorskega načrta

Prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora in drţavnega strateškega PA
pripravi osnutek DPN. Pripravljavec pošlje osnutek DPN NUP in jih pozove, da v roku
30-ih dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
NUP predloţijo smernice v 30-ih dneh po prejemu vloge. Hkrati podajo tudi druge
relevantne podatke, s katerimi razpolagajo in ki se nanašajo na območje oziroma so
predmet načrtovanja. Če naravovarstvenih smernic v 30-ih dneh ni mogoče
strokovno pripraviti, se rok v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave lahko
podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30-ih dneh odloči, ali je za DPN treba
izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
3.1.3

Dopolnjen osnutek drţavnega prostorskega načrta

Prostorski načrtovalec pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter
dopolni osnutek DPN z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve. Naročnik
zagotovi izdelavo strokovnih podlag in pripravo okoljskega poročila, v kolikor je
ministrstvo pristojno za okolje odločilo, da je to potrebno. V kolikor je ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja odločilo, da je za DPN treba izvesti celovito presojo vplivov
njegove izvedbe na okolje, najkasneje v 30-ih dneh po prejemu dopolnjenega
osnutka DPN in okoljskega poročila oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
3.1.4

Sodelovanje javnosti in občin

Pripravljavec po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila z javnim
naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN in
okoljskega poročila na sedeţu pripravljavca ter tangiranih občinah. To traja najmanj
30 dni. Javno naznanilo mora biti objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve. Pripravljavec med javno razgrnitvijo v občinah organizira javne
obravnave.
Pripravljavec hkrati z javnim naznanilom pošlje dopolnjen osnutek DPN in okoljsko
poročilo tangiranim občinam in jih pozove, da v roku 30-ih dni posredujejo pripombe
in predloge, ki jih imajo v zvezi z dopolnjenim osnutkom DPN. Pripravljavec v
sodelovanju s prostorskim načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge
javnosti ter občin in v 30-ih dneh do njih zavzame stališče, ki ga posreduje
tangiranim občinam in objavi v svetovnem spletu.
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3.1.5

Priprava predloga drţavnega prostorskega načrta in sprejem

Naročnik na podlagi stališč do pripomb z javne razgrnitve in javnih obravnav ter
stališč do pripomb in predlogov občin zagotovi dopolnitev strokovnih podlag in
okoljskega poročila. Prostorski načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag
izdela predlog DPN. Pripravljavec pošlje NUP vlogo, s katero jih pozove, da dajo v 30ih dneh mnenje k predlogu DPN z vidika njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo
do upoštevanja smernic. Pristojna ministrstva se v mnenju opredelijo tudi do
sprejemljivosti vplivov DPN na okolje in jih v istem roku pošljejo ministrstvu,
pristojnem za varstvo okolja, ki izda mnenje o tem, ali so vplivi izvedbe DPN na
okolje sprejemljivi. Prostorski načrtovalec ob upoštevanju mnenj NUP dopolni predlog
DPN. Pripravljavec na podlagi mnenj NUP zagotovi uskladitev predloga DPN in ga
pošlje v obravnavo in sprejem Vladi RS skupaj s stališči do pripomb in predlogov
javnosti in občin. Vlada RS sprejme DPN z uredbo.
3.1.6
1.
2.
3.
4.
5.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo razvojne potrebe

Ministrstvo
Ministrstvo
Ministrstvo
Ministrstvo
Ministrstvo

3.1.7

za
za
za
za
za

gospodarstvo,
promet,
obrambo,
kulturo,
okolje in prostor.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve in mnenja

1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno
obrambo,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
5. Slovenske ţeleznice d. o. o., Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
7. Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo, Koper,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z
vodami,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS,
14. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
15. Zavod RS za varstvo narave,
16. Zavod za ribištvo Slovenije,
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zavod za gozdove Slovenije,
DARS, d. d., Ljubljana,
Elektro Ljubljana d. d., Ljubljana,
Elektro Celje, d. d., Celje,
Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana,
Občine in njihove gospodarske javne sluţbe.

Pripravljavec predloţi zavodu, pristojnemu za varstvo kulturne dediščine, vloge za
pridobitev smernic za načrtovane prostorske ureditve in mnenj k predlogu DPN v
vednost.
Organizacije oziroma nosilci javnih pooblastil, ki morajo v postopku priprave DPN
sodelovati, so:
1. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, s predloţitvijo podatkov o
lastnem omreţju,
2. MOP, Direktorat za okolje, Sektor za vode, s predloţitvijo podatkov o programih
in načrtih, ki jih pripravljajo.
Med NUP se lahko uvrstijo tudi drugi drţavni organi oziroma organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave DPN izkaţe, da rešitve
posegajo v njihovo delovno področje. MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celovito
presojo vplivov na okolje odloči, če je za DPN treba izvesti celovito presojo vplivov
njegove izvedbe na okolje.
ZPNačrt je stopil v veljavo aprila 2007, zato velja:
»Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve drţavnega lokacijskega načrta,
začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih
predlogi lokacijskih načrtov še niso bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo in končajo po
določbah tega zakona, ki se nanašajo na sprejem DPN, v okviru vsebine sprejetega
programa priprave posamičnega drţavnega lokacijskega načrta« (ZPNačrt, 94. člen).
»Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve drţavnega lokacijskega načrta,
začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih so
predlogi lokacijskih načrtov ţe bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo in končajo po
določbah ZUreP-1« (ZPNačrt, 94. člen).
Ker je bila v primeru DV 2x400 kV Beričevo-Krško javna razgrnitev izpeljana ţe pred
veljavo ZPNačrt, se DPN izvede kot drţavni lokacijski načrt (v nadaljevanju DLN) po
Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1 - Ur.l. RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03-ZZK1, 33/07-ZPNačrt) (ZPNačrt, 94. člen).
3.2 PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA
Priprava DPN vključuje tudi izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, ki se izvaja
vzporedno s samim postopkom priprave DPN, kar prikazuje tudi slika 2. V skladu z
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veljavno zakonodajo, predvsem Zakonom o varstvu okolja (ZVO - Ur.l. RS, št. 41/04,
17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US:
U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08)
se izdelajo dokumenti, s katerimi se preučijo vplivi elektroenergetskega objekta na
okolje. Na podlagi idejne zasnove se izvede poročilo o vplivih na okolje (v
nadaljevanju PVO) ter nato revizija PVO. Postopek se zaključi s pridobitvijo
okoljevarstvenega OVS pred sprejemom uredbe o DPN na Vladi RS. Za rekonstrukcijo
obstoječih objektov se pridobi OVS pred izdajo GD.
3.2.1

Skrb za okolje – elektromagnetna sevanja

Kaj je elektromagnetno sevanje?
Ko govorimo o sevanju električnih naprav, dejansko govorimo o elektromagnetnem
polju, ki se pojavlja v okolici teh naprav. Pogoste so pomote, kjer elektromagnetno
sevanje (v nadaljevanju EMS) povezujemo s sevanjem radioaktivnih delcev, pa
vendar razen imena tu ne najdemo ničesar skupnega. EMS je neionizirno sevanje, v
to skupino spadajo sevanja zemeljskega magnetnega polja, svetlobna sevanja (laser,
UV ţarki), radijski in televizijski oddajniki. EMS se razlikuje od ionizirnega sevanja,
kamor spada radioaktivno sevanje. V okolici vsake naprave, v kateri se proizvaja,
porablja ali samo pretaka skozi električni tok, nastaja elektromagnetno polje. Kadar
govorimo o vplivih elektromagnetnega polja na človeka, govorimo o EMS.
Kaj je elektromagnetno polje?
Elektromagnetno polje, ki ga prikazuje slika 3, se deli na dve različni polji, električno
polje in magnetno polje. Obe polji nastajata skupaj in eden drugega pogojujeta.
Jakosti električnega in magnetnega polja sta med seboj sorazmerno odvisni.
Slika 3: Magnetno polje

Vir: Trlep (2008, str. 19)
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Kje se pojavlja elektromagnetno polje?
Elektromagnetno polje nastane povsod, kjer je prisotna elektrika. Prisotno je ob vseh
električnih napravah, tako napravah v gospodinjstvu, električnih strojih, računalnikih,
mobilnih telefonih, kot tudi pri prenosu električne energije po DV. Z
elektromagnetnim poljem se lahko srečujemo doma, v sluţbi, na poti, skratka, kjer
koli.
Elektromagnetni vplivi na okolje in ljudi
Zaradi škodljivega EMS je ţivljenjsko okolje za splošno populacijo dodatno
obremenjeno ali pa je to neugodno za poklicno izpostavljene osebe. Konec leta 1996
je v RS začela veljati Uredba o EMS v naravnem in ţivljenjskem okolju, ki skupaj s
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire EMS ter o pogojih
za njegovo izvajanje, predpisuje ugotavljanje oziroma spreminjanje velikosti
elektromagnetnih polj ter določa razvrstitev posameznega območja na naravno in
ţivljenjsko okolje. Kar zadeva nove posege v prostor so z uredbo zaščitena najbolj
občutljiva območja: v I. območje varstva pred EMS so uvrščeni bivalno okolje, šole,
vrtci, bolnišnice. Za ta območja je zahtevano povečano varstvo pred sevanji, zato
zanje veljajo desetkrat stroţje omejitve, kot jih določa priporočilo EU. Za II. območje
varstva pred EMS, so določena območja brez stanovanj, namenjena industrijski,
obrtni ali kaki drugi podobni proizvodni dejavnosti in območja, namenjena javnemu
cestnemu ali ţelezniškemu prometu; zanje veljajo podobne omejitve, kot jih določa
priporočilo EU. Sprejet zakon o varnosti in zdravju pri delu in njegovi podzakonski
akti prinašajo novosti, ki so usklajene s pravnim redom Evropske unije in dajejo
poudarek na zaščiti delavcev. Delavci se morajo zavedati in biti obveščeni glede svoje
varnosti na delovnem mestu, saj se morebitne poškodbe ali negativni vplivi na
zdravje, ki so posledica delovnega procesa, ne morejo odškodninsko neposredno
izterjati.
Elektroenergetska stroka je bila zaradi morebitnih škodljivih vplivov električnih in
magnetnih polj izzvana, da pripravi ustrezne načine za oceno jakosti teh polj v bliţini
visokonapetostnih DV.
Vplivi elektromagnetnega sevanja na človeško telo
Nedoločnost glede tega, ali EMS predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali ne, še vedno
obstaja in znanost na tem področju ni prepričljiva. Rezultati številnih znanstvenih
raziskav in študij niso enoznačni.
Današnje raziskave potekajo na nivoju celice in njenih gradnikov v smeri proučevanja
vpliva induciranega toka na celice pri prehodu skozi celično membrano, po drugi
strani pa uporabljajo posamezni organi za medsebojno koordinacijo preko ţivčevja
električne impulze in zato se pojavlja vprašanje stopnje njihovega motenja.
V zadnjih dvajsetih letih raziskave vplivov umetno ustvarjenih elektromagnetnih polj
na človeško organizem zaradi obseţnosti še niso popolnoma podale medsebojne
soodvisnosti. To je povzročilo sprejetje različnih standardov oziroma zakonov in
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podzakonskih aktov, ki določajo dopustne vrednosti pri izpostavljanju umetnim
elektromagnetnim valovanjem oziroma poljem.
Elektromagnetno polje omreţne frekvence 50 Hz sodi med tako imenovana
nizkofrekvenčna elektromagnetna polja. Zaradi takšnih elektromagnetnih polj in z
njimi povezanih mehanizmov ter vplivov na človeško telo je treba elektromagnetno
polje obravnavati ločeno, torej posebej električno in posebej magnetno polje.
Smer vrtinčnih tokov je prikazana na sliki 4, primer a in b. Omeniti velja, da so zaradi
dobre prevodnosti koţe tokovi največji na površini telesa in v ţivčevju, medtem ko
predstavljajo organi s svojo karakteristično impedanco določeno oviro. Jakost
vrtinčnih tokov zaradi izpostavljenosti izmeničnemu magnetnemu polju prikazuje
barvna slika 4 c. Modra predstavlja minimum, rdeča barva pa predstavlja maksimum.
Slika 4: Smer vrtinčnih tokov pri človeku

Vir: Ferlič (2007, str. 24)

Kljub znanim biološkim učinkom se pojavljajo razlike med priporočenimi in mejnimi
vrednostmi, ki jih navajajo različne organizacije v svojih priporočilih oziroma
standardih. Te razlike izvirajo iz dejstva, da elektromagnetnih polj in njihovih posledic
v telesu ni mogoče izmeriti, zato so bili izdelani modeli telesa, ki temeljijo na različnih
predpostavljenih induktivnih zankah v telesu in lastnostih tkiv ţivih bitij.
Na podlagi ocene številnih raziskav o bioloških odzivih ni dovolj trdnih dokazov, ki bi
povezovali izpostavljenost nizkofrekvenčnim EMS z razvojem raka, oziroma z drugim
negativnimi vplivi na ţivčnem sistemu, razmnoţevanju in razvoju. Ugotovljeno pa je,
da pri delavcih, zaposlenih v elektrogospodarstvu (prenos in distribucija električne
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energije) in industriji, obstaja povečano tveganje nastanka amiotropične atelarne
skleroze (Ferlič, 2007, str. 25).
Kakšne so omejitve vrednosti elektromagnetnega polja v Sloveniji v
primerjavi s svetom?
Slovenija ima zelo stroge omejitve, kar se tiče EMS DV, ki so definirane v Uredbi o
EMS v naravnem in ţivljenjskem okolju (Uredba o EMS, 4. člen). Za primer v ZDA in
Kanadi ni omejitve za nizkofrekvenčna neionizirna sevanja (sevanja DV), v Veliki
Britaniji imajo kar 24-krat višjo dopustno vrednost električnega polja in na
Japonskem kar 6-krat. Naši predpisi so precej stroţji od priporočil Evropske Unije in
to, kar za faktor 10.
3.2.2

Skrb za okolje – hrup

Pri DV, ki imajo nazivno napetost niţjo od 345 kV, hrup zaradi koronskega
razelektrevanja (ioniziranja zraka v bliţnji okolici vodnika) večinoma ni pomemben.
400 kV DV pa stalno povzroča določeno mero hrupa (brnenje), tudi ob lepem
vremenu.
Korona je parcialno električno praznjenje v bliţini vodnikov ali izolacijskega materiala
zaradi ionizacije v zraku. Razelektritev zaradi korone ni trajen pojav, ampak se pojavi
kot iskrenje okoli vodnika. Posledice korone so:
- ionizacija zraka, strupen ozon,
- prasketanje in hrup,
- izgube delovne moči, ki jo prenašamo po DV,
- razţiranje materiala v neposredni bliţini korone (prevodnika in izolatorja),
- radiofrekvenčne motnje.
Korona se pojavi ob deţevnem vremenu ali sneţenju. Pri DV pod izmenično
napetostjo zaradi slabših vremenskih razmer, kot sta megla in deţ, dvignejo nivo
hrupa, ki ga v lepem vremenu praktično ne zaznamo. Korona ima dve komponenti,
naključno in komponento, ki predstavlja čisti zvok t.j. prasketanje zaradi korone
(Viţintin et al., 2007, str. 85).
Vzroki povečanega nivoja hrupa so še: poškodbe na vodniku (odvijanje ţic v pletenici
zaradi poškodb s strelnim oroţjem, zaradi udara strele, ipd.), poškodbe na ostali
elektro opremi (vsi štrleči deli opreme), namerno metanje predmetov na vodnike,
vlaţno in deţevno vreme (povečano prasketanje). Mejne vrednosti hrupa določa
Uredba o hrupu v naravnem in ţivljenjskem okolju (od 5. člena naprej). Tudi ta
uredba pa ne omogoča, da bi se za preseţeno vrednost hrupa plačala odškodnina
lastnikom nepremičnin.
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Slika 5 prikazuje porazdelitev polja okoli vodnikov za različno število vodnikov v
snopu.
Slika 5: Porazdelitev polja vodnikov

Vir: Viţintin et al. (2007, str. 86)

3.3 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
3.3.1

Postopek za nove objekte

Slika 6: Prikaz postopka pridobitve GD za nove objekte

Tehnični del

DPN

Urbanistična
dokumentacija

PGD

Zahtevek za
pridobitev GD

GD

Kataster s
parcelami in
pridobljenimi
dokazili o pravici
graditi

Slika 6 prikazuje postopek pridobitve GD za nove objekte. DPN je podlaga za pripravo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) po predpisih o
gradnji objektov, to je Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 - Ur.l. RS, št. 110/02,
97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/0315, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-15004-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07) z vsemi podzakonskimi akti, kamor
sodijo:
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje GD,
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Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta.

Potrebna je uskladitev tehnične dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni in
tehnični dokumentaciji ter s situacijo na terenu glede na urbanistično dokumentacijo
in kataster s parcelami in pridobljenimi dokazili o pravici graditi, kot je opredeljeno v
DPN-ju.
Tehnični del PGD je določen s predpisom, podrobnosti pa v projektni nalogi (obsega
načrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih inštalacij,
opreme telekomunikacij...). Ko je to izvedeno, mora investitor, ki je edina stranka v
postopku, vloţiti zahtevek za pridobitev GD skladno z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B – Ur.l. RS, št. 126/07) na pristojno
MOP. Na podlagi PGD in predloţenih dokazil o pravici graditi (pogodbe o stvarni
sluţnosti, odločbe upravne enote ali MOP), po javni obravnavi osnutka GD, MOP izda
GD.
3.3.2

Postopek za rekonstrukcijo obstoječih objektov

V zadnjih letih smo priča strmemu naraščanju porabe električne energije v Sloveniji.
Starejši DV 110kV omreţja, ki imajo samo en sistem faz na veliko lokacijah, ne
zadostujejo več potrebam prenosa električne energije. Rekonstrukcija DV pomeni, da
se ohrani ista lokacija-trasa DV. DV se v celoti poruši in postavi novega.
Rekonstrukcije na 110kV omreţju pomenijo prehod iz enosistemskega DV v
dvosistemskega.
Bistvena razlika med rekonstrukcijo in novogradnjo je v postopku priprave DPN. V
primeru, da rekonstrukcija DV poteka po obstoječi trasi oz. koridorju DV, se DPN
pripravi po skrajšanem postopku, ki ga določa zakon (ZPNačrt, 35. člen), kjer ni
potrebno pripraviti variantnih rešitev.
Postopek se lahko skrajša na 15 dni (normalno 30) v sledečih fazah:
- predloţitev smernic in mnenja,
- javna razgrnitev,
- pridobivanje pripomb in predlogov občin.
3.4 POTEK GRADNJE
Pred samo gradnjo je potrebno od MOP pridobiti pravnomočno GD skladno z ZGO1B, ki vključuje ureditveno območje DPN in sicer:
- traso poteka DV (koridor),
- stebre stojnih mest (v nadaljevanju SM),
- dostopne poti do stebrov SM,
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kriţanja z drugimi infrastrukturnimi objekti (NN, SN, VN vodniki, TK, letalstvo,
ţeleznice, ceste),
gozdne poseke.

Za dovozne poti se v največji moţni meri uporabljajo obstoječe ceste in poti, kjer pa
teh ni ali pa so neustrezne, se obstoječe usposobi namenu ali pa lahko zgradi tudi na
novo le začasne poti. Večja gradbena dela na trasi DV predstavljajo naslednje
aktivnosti: izkop gradbene jame za temelje stebrov, betoniranje temeljev z
obbetoniranjem noţnih delov stebrov, sestavljanje delov konstrukcije stebrov na tleh,
postavljanje stebrov, montaţa ostale opreme in vodnikov. Po dokončanju del in
ureditvi zemljišč se izvedejo ponovne ocenitve in izplačila odškodnin za škodo na
pridelkih. Sledijo zagonski in funkcionalni preizkusi, pri čemer se izvedejo tudi prve
meritve EMS.
Na podlagi izdelane projektne in tehnične dokumentacije, drugih listin in dokazil
zaprosi investitor MOP za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1B. V
tem postopku se izvede tudi tehnični pregled in odpravijo se ugotovljene
pomanjkljivosti ter izvedejo vpisi v kataster infrastrukture.
3.5 PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA
Pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje je pogoj za začetek uporabe objekta, ki je
bil zgrajen na podlagi GD. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki
je izdal GD, dovoli začetek uporabe objekta.
Po končanem tehničnem pregledu objekta pristojni upravni organ za gradbene
zadeve izda uporabno dovoljenje. Tega ni moţno izdati, če ni iz dokazil o zanesljivosti
objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrţevati v skladu s
predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
Investitor mora najpozneje v 15-ih dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega
dovoljenja pri projektantu oziroma geodetskem podjetju naročiti projekt za vpis v
uradne evidence, v primeru gradnje za trg pa takoj, po prevzemu takšnega projekta,
tudi poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v primeru stavbe, tudi v
kataster stavb.
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4 DV 2×400 kV BERIČEVO-KRŠKO (OBRAVNAVA PRAKTIČNEGA
PRIMERA)
Prenosno omreţje 400 kV, 220 kV in delno 110 kV predstavlja hrbtenico slovenskega
EES, ki v sinhronskem obratovanju sluţi za prenos električne energije od proizvodnih
enot do distribucijskega omreţja in neposrednih odjemalcev ter za izmenjave s
prenosnimi omreţji sosednjih EES. Dejstvo je, da Slovenija danes nima lastnega
zazankanega 220 kV in ne 400 kV omreţja, ampak poteka zaključevanje preko
omreţja sosednjih prenosnih sistemov. Zato razmišljanje o gradnji direktnega 400 kV
DV med Ljubljano in Zagrebom datira v čas načrtovanja prenosnega 400 kV omreţja
»Nikola Tesla« v okviru jugoslovanskega prenosnega sistema v bivši Jugoslaviji v
obdobju 1960-1970 prejšnjega stoletja. Z izgradnjo novega DV 2x400 kV Beričevo–
Krško, bo slovensko prenosno omreţje pridobilo pomembno energetsko povezavo ter
zaključeno 400 kV zanko. Slika 7 prikazuje današnje stanje prenosnega omreţja
(ELES, 2007, str. 12).
Slika 7: Slovensko prenosno omreţje danes
HEVIZ

KAINACHTAL

Obersielach

TE Šoštanj

PODLOG
Cirkovce

OKROGLO

Ţerjavinec

UDINE

Kleče

BERIČEVO
KRŠKO

REDIPUGLIA
NE Krško

TUMBRI

DIVAČA
LEGENDA

Padriče

400 kV
220 kV
MELINA

Pehlin

Vir: ELES (Belak)

Projekt DV 2x400 kV Ljubljana–Krško je zaţivel leta 1976, ko so se začele resne
priprave za gradnjo. Leta 1979 je bilo pridobljeno lokacijsko dovoljenje (v
nadaljevanji LD), ki je bila podlaga za pridobivanje izjav lastnikov ter soglasij
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upravljavcev infrastrukture. V tem letu so se začele cenitve ter izvajanje gozdnih
posekov. Zaradi finančne krize leta 1981 je investitor začasno prekinil izvajanje
gozdnih posekov. V tem letu so se tudi končale vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo DV,
čeprav je bilo pridobljeno podaljšano LD.
Začetki ponovnega zagona izgradnje novega DV segajo v leto 1998, ko je minister za
gospodarske dejavnosti podal pobudo za začetek postopka za pripravo DLN. Po
večjih spremembah trase je Vlada RS v začetku leta 2006 sprejela Uredbo o DLN za
izgradnjo DV, ki je bil objavljen v Uradnem listu (v nadaljevanju Ur.l.) št. 05/06. Nato
so se začele izvajati vse aktivnosti za pridobitev GD. Investitor ELES je podal vlogo za
pridobitev GD na MOP. Čeprav lastniška problematika še ni v celoti rešena, se
predvideva, da bi lahko ELES v sredini letošnjega leta pridobil delno GD.
4.1 RAZVOJ IN GRADNJA PRENOSNEGA OMREŢJA V JUGOSLAVIJI
EES predstavlja skupek naprav za pretvarjanje različnih vrst energije v električno
energijo in je sočasno prenašalec električne energije od mesta proizvodnje do mesta
porabe. Tako se v elektrarnah energija premoga in drugih goriv ali potencialne
energije vode pretvarja v električno energijo, ta pa se prenaša preko električnih
vodov na ţelena mesta. Ker se električna energija ne more akumulirati, ampak se
sproti uporablja, gre za ţeleno izravnavo med proizvodnjo in potrošnjo, kar se odraţa
v njeni kakovosti. Več električnih omreţij povezanih v celoto imenujemo EES (Ljubiša
et al., 1980, str. 2).
4.1.1

Superponirano 220 kV prenosno omreţje Jugoslavije

Trend razvoja potrošnje električne energije je zahteval izgradnjo velikih elektrarn, pri
čemer pa ni več zadostoval 110 kV napetostni nivo za prenos in povezovanje
omenjenih velikih elektrarn z večjimi potrošnimi centri. Prenosne moči so bile reda do
250 MW. Tako se je v letih 1960 do 1970 pospešeno gradila in razvijalo 220 kV
superponirano prenosno omreţje Jugoslavije.
Začetek uvajanja 220 kV napetostnega nivoja v Jugoslaviji sega v leto 1956. Prvi
postroj napetostnega nivoja 220 kV je bil vključen leta 1960 s pričetkom obratovanja
razdelilne transformatorske postaje (v nadaljevanju RTP) 220/110 kV Beograd III–
Janjici in DV 220 kV Beograd III–Bajina Bašta. V Sloveniji je bilo leto 1964 prelomno
za začetek gradnje 220 kV superponiranega prenosnega omreţja in sicer z lokacijo
postaj v Klečah za osrednjo Slovenijo, v Cirkovcah za severovzhodno Slovenijo in v
Divači za celotno primorsko območje.
V letih 1961 do 1962 je bil zgrajen DV 220 kV Mraclin–Kidričevo, ki je na začetku, od
leta 1963 do 1966, obratoval z napetostjo 110 kV za potrebe TGA Kidričevo in nato
leta 1966 še podaljšek DV 220 kV od Kidričevega do nove RTP 220/110 kV Cirkovce.
Leta 1966 je prvič stekla električna energija z napetostjo 220 kV med Slovenijo in
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Hrvaško z daljnovodno povezavo DV 220 kV Mraclin-Cirkovce. V primerjavi z drugimi
republikami so bili v Sloveniji za omreţje 220 kV izbrani standardni vodniki Al/Je
490/65 mm2 (Ferlič, 2007, str. 6).
V obdobju do leta 1970 so bili zgrajeni in vključeni v obratovanje ţe vsi DV
jugoslovanskega superponiranega 220 kV omreţja in sicer: Cirkovce–Podlog–Kleče–
Divača s priključki: Pehlin, Obersielach in Padriciano, ki so s pripadajočimi
transformatorskimi postajami v Podlogu, Klečah in Divači tvorili hrbtenico
slovenskega dela zanke SUDEL med Avstrijo, Italijo in Jugoslavijo, prikazuje slika 8.
Slika 8: SUDEL 220 kV zanka v 70. letih

Vir: Holz et al. (1982, str. 56)

4.1.2

Osnovno 380 kV omreţje Jugoslavije

Sprva se je večina načrtovalcev jugoslovanskega omreţja sicer bolj ogrevala za tako
imenovano osnovno magistralno smer Đerdap–Beograd–Đakovo–Tuzla–Zagreb–
Ljubljana. Oktobra 1970 je pravo malo revolucijo povzročil takratni direktor JUGEL,
dr. Lazar A. Ljubiša, ki je na X. strokovnem posvetovanju elektrotehnikov Jugoslavije
–CIGRE predstavil povsem spremenjen koncept nadaljnjega razvoja in sicer Osnovno
380 kV omreţje Jugoslavije, kar prikazuje slika 9.
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Po tem predlogu naj bi se poleg severne magistrale, zgradil juţni krak, oba kraka pa
naj bi bila zaključena v Sloveniji. Ta koncept razvoja, ki je imel med drugim tudi
precej političnih primesi, je bil sprejet in v tej smeri je tudi potekala izgradnja 380 kV
omreţja (Ljubiša, 1979, str. 3).
Slika 9: Ljubišev predlog konfiguracije 380 kV omreţja Jugoslavije iz leta 1970

Vir: Ljubiša (1979, naslovna stran)

4.1.3

Izgradnja 400 kV prenosnega sistema »Nikola Tesla«

Z izgradnjo hidroelektrarne Đerdap se je nadaljevala nadaljnja realizacija izgradnje
400 kV omreţja, ki je potekala s I. in II. fazo. I. faza izgradnje prenosnega sistema
»Nikola Tesla« je potekala po obrobju meja s sosednjimi drţavami in se sklenila v
zanko preko območja ob jadranski obali. II. faza se je nadaljevala in povezovala med
seboj večja konzumna področja v vseh republikah in tako vzpostavila zazankan
sistem prenosnega omreţja na 400 kV napetostnem nivoju.
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V I. fazi izgradnje 400 kV prenosnega omreţja »Nikola Tesla« je bilo zgrajenih 3.295
km 380 kV DV, 14 transformatorskih postaj napetosti 380/220 kV in 380/110 kV
inštalirane moči 8.800 MVA. V drugi fazi pa je bilo zgrajenih 1.132 km 400 kV DV in
13 novih transformatorskih postaj, moči 9.960 MVA. Projekt I. faze izgradnje 400 kV
prenosnega omreţja »Nikola Tesla« je v slovenskem prenosnem omreţju zajemal dve
transformatorski in eno razdelilno postajo (v nadaljevanju RP) ter ustrezne DV
povezave:
- RTP 400/220/110 kV Ljubljana z lokacijo v Beričevem (1974–1977),
- RTP 400/110 kV Maribor z lokacijo v Dogošah (1974–1976) in
- RP 400 kV Divača (1975–1977).
V času II. faze izgradnje 400 kV prenosnega omreţja »Nikola Tesla« pa so nastali
naslednji elektroenergetski objekti:
- RTP 400/220/110 kV Podlog (1975–1980),
- RTP 400/220/110 kV Divača (1978–1980),
- transformacije med 400 in 220 kV napetostnim nivojem (1975–1980).
Ţe v času gradnje osnovne 400 kV zanke je bilo jasno, da bo ena prvih ojačitev
bodočega 400 kV omreţja na zahodu Jugoslavije prav izgradnja DV med Krškim in
Ljubljano. S tem bi se pričela uresničevati vizija dolgoročnega razvoja omreţja, ki je v
Sloveniji favorizirala gradnjo električnega kriţa v smereh Maribor–Ljubljana–Divača in
Krško–Ljubljana (Razvoj elektroprivrede Jugoslavije 1976-1980, 1980, str. 5).
Slika 10 prikazuje slovenski 400 kV električni kriţ v 80. letih.
Slika 10: Slovenski 400 kV električni kriţ v 80. letih

Vir: Holz (1982, str. 10)
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Kasnejši potek dogodkov je šel v drugo smer. Študije, ki so seveda upoštevale celovit
jugoslovanski EES, so pokazale, da bi bilo za sistem kot celoto primerneje premostiti
zahodno jugoslovansko 400 kV zanko z DV 400 kV Tumbri–Melina, kar je razumljivo
odmaknilo potrebo po povezavi Beričevo–Krško (Plaper, 1971, str. 42).

4.2 IZGRADNJA 400 KV PRENOSNEGA OMREŢJA V SLOVENIJI
Začetki izgradnje 400 kV prenosnega omreţja segajo v sedemdeseta leta, ko se je na
območju Jugoslavije intenzivno gradilo 400 kV omreţje »Nikola Tesla«. Vsi takratni
DV so bili zgrajeni z dvema vodnikoma v snopu 2xAl/Je 490/65 mm2, izjema je bila le
povezava z Italijo DV 400 kV Divača–Redipuglia, ki je zgrajen s snopom treh
vodnikov 3x Al/AW 475/25 mm2.
V okviru prve faze je bilo v Sloveniji zgrajenih 287,2 km enosistemskih in 36,3 km
dvosistemskih 400 kV DV. Po vsestranskih razpravah je bilo določeno, da se med
Zagrebom in Krškim zgradi dvosistemski DV, sicer pa povsod enosistemski 400 kV
DV, z izjemo odseka od Maribora do Mihovcev. Na tem odseku sta sistema za Krško
in Podlog na skupnih stebrih, od Mihovcev naprej pa potekata v enosistemski izvedbi
(Jovanovič, 2008, str. 7).
Po predhodno opravljenih tehničnih pregledih je bil DV 400 kV Maribor–Podlog in 400
kV Maribor–Krško–meja Hrvaška priključen na napetost 29.12.1976. Tehnična
pregleda DV 400 kV Podlog–Šoštanj in 400 kV Podlog-Ljubljana sta bila opravljena v
juniju 1977. DV odseka 400 kV Ljubljana–Divača in 400 kV Divača-meja Hrvaška pa
sta bila priključena v jeseni 1978. Dne 8.5.1978 je bila izvedena vzporedna
priključitev DV povezave 400 kV Maribor–Krško in 2x400 kV Zagreb–Krško. S tem je
bilo slovensko prenosno 400 kV omreţje trajno povezano z ostalim prenosnim 400 kV
omreţjem Jugoslavije preko severnega dela zanke »Nikola Tesla« (DV 400 kV
Đerdap–Beograd–Obrenovac–Ernestinovo–Zagreb–Maribor–Ljubljana–Divača).
Tabela 2 prikazuje dvosistemske 400 kV DV, ki so bili zgrajeni v času intenzivne
gradnje 400 kV prenosnega omreţja »Nikola Tesla«.
Tabela 2: Dvosistemski 400 kV daljnovodi v Sloveniji
Ime daljnovoda
DV 2x400 kV Maribor-Kainachtal

Leto izgradnje

Dolţina

Število stojnih mest

1992

60 km

107

DV 2x400 kV Maribor-Mihovce

1974/1976

20 km

46

DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo

1985

31,4 km

87

DV 2x400 kV Krško–Tumbri

1976

51,7 km

129

Vir: Jovanovič (2008, str. 7)
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Tabela 3 prikazuje seznam enosistemskih DV zgrajenih v času, ko se je gradila 400
kV jugoslovanska zanka imenovana: prenosni sistem 400 kV omreţja »Nikola Tesla«.
Tabela 3: Enosistemski 400 kV daljnovodi v Sloveniji
Ime daljnovoda

Leto izgradnje

Dolţina

Število stojnih mest

DV 400 kV Mihovce-Podlog

1975

51,5 km

133

DV 400 kV Mihovce-Krško

1975

55,6 km

134

DV 400 kV Šoštanj–Podlog

1977

12,7 km

33

DV 400 kV Beričevo-Podlog

1976/1977

50,1 km

124

DV 400 kV Beričevo-Divača

1977/1978

76,3 km

196

DV 400 kV Divača-meja Hrvaška

1977

40,7 km

111

DV 400 kV Divača-Redipuglia

1980

38,8 km

117

Vir: Jovanovič (2008, str. 8)

Današnje prenosno 400 kV omreţje Slovenije vsebuje 510 km dvosistemskih in
enosistemskih DV ter 6 energetskih transformatorjev na 400 kV napetostnem nivoju.
EES Slovenije je povezan tudi s sosednjimi EES; z Avstrijo nas povezujeta dva
sistema 400 kV DV, z Italijo en sistem in s Hrvaško trije sistemi 400 kV DV. DV
povezava med Slovenijo in Madţarsko DV 2x400 kV Cirkovce–Heviz je v fazi
umeščanja v prostor. V letu 2010 je predviden začetek gradnje DV 2x400 kV Beričevo
– Krško, ki bo še dodatno ojačil notranjo mreţo našega EES. Med najpomembnejše
planirane DV povezave spada tudi povezava z Italijo DV 2x400 kV Okroglo–Udine.
4.3 ZGODOVINA DV 2×400 KV LJUBLJANA – KRŠKO
Leta 1976, so v spomin na 120. letnico rojstva Nikole Tesle, osnovno 380 kV omreţje
Jugoslavije preimenovali v 400 kV omreţje »Nikola Tesla«. Takrat se je ţe izvajala
prva faza gradnje prenosnega sistema, intenzivno pa so pripravljali projekte in
projektno dokumentacijo za izvajanje druge faze gradnje prenosnega 400 kV omreţja
Jugoslavije t.i. »Nikola Tesla«. Jugoslavija je bila prisiljena zgraditi močno
elektroenergetsko omreţje, saj sta bila poraba in prenos električne energije na meji
zmoţnosti. Zaradi prevelike dolţine izgradnje prve faze 400 kV prenosnega sistema
»Nikola Tesla«, se je pričela gradnja druge faze 400 kV DV. To so bile prečne
povezave, ki so ojačile in premostile 400 kV sistem prenosnega sistema Jugoslavije.
V drugo fazo izgradnje 400 kV prenosnega sistema Jugoslavije je bila vključena tudi
gradnja DV DV 2x400 kV Ljubljana–Krško. Ta povezava bi prečno premostila sistem
prenosnega sistema zahodne Jugoslavije, s tem pa bi Slovenija pridobila zazankano
400 kV omreţje. Vendar več kot do pričetka in zaustavitve gozdnega poseka ni prišlo.
Takratne ekonomske in politične razmere so narekovale, da se je po desetih letih
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zgradila druga prečna daljnovodna povezava DV 400 kV Zagreb–Reka, katera je
premostila večji del 400 kV jugoslovanskega prenosnega omreţja.
4.3.1

Namen daljnovoda

Vse takratne študije so kazale, da ob izpadu NE Krško in DV 400 kV Krško–Maribor
oziroma DV 400 kV Ljubljana–Podlog nastane vrsta stabilnostnih problemov v
celotnem jugoslovanskem elektroenergetskem omreţju. Tudi termična obremenitev
220 kV omreţja od Zagreba proti Mariboru je bila po takratnih študijah takšna, da
obratovanje ni bilo več mogoče.
Juţna veja takratnega EES, v slučaju izpada severne veje, ni bila enakovredno
nadomestilo. Tako je bilo predvideno ţe pred vključitvijo NE Krško v omreţje, zgraditi
DV 400 kV Ljubljana–Krško. Zaradi pomembnosti in prostorskih problemov je bil
sistem planiran kot dvosistemski. Z izgradnjo DV 400 kV Ljubljana–Krško bi bila RTP
Ljubljana II (danes RTP Beričevo) direktno povezana preko NE Krško na ostalo 400
kV jugoslovansko omreţje.
V I. fazi izgradnje je bilo planirano, da bo obešen samo en sistem vodnikov in sicer
na zgornji in srednjih konzolah. Gradnja DV je bila planirana v letu 1977 z začetkom
obratovanja konec leta 1980.
4.3.2

Osnovni tehnični podatki daljnovoda

Projektirani dvosistemski DV 400 kV Ljubljana–Krško je bil projektiran z jeklo
ojačenimi aluminijskimi vodniki, standardnega preseka Al/Fe 2x490/65 v snopu.
Obešeni so na konzole dvosistemskih stebrov jeklene predalčne pocinkane in vijačne
konstrukcije z obliko glave »sod« ter z verigami s steklenimi kapastimi izolatorji U
160 PS za napetost 380 kV (17 členov).
DV je bil projektiran z zaščito pred atmosferskimi praznjenji z jeklo aluminijsko vrvjo
AlMgl/Fe 240/55, ki naj bi bila obešena na konicah stebrov in preko konstrukcije
ozemljena s pocinkanimi valjancem 4x25 mm. Stebri naj bi bili temeljeni v betonske
bloke MB 150 za vsako nogo posebej.
Naziv DV:
Napetost:
Vodniki:
Maksimalno napenjanje:
Zaščitna vrv:
Maksimalno napenjanje:
Izolacija (snovna stopnja):
Obešalni material:

DV 2x400 kV Ljubljana - Krško
400 kV
(2x)3 Al/Fe 2 x 490/65 mm2
8 daN/mm2
E-AlMg 1/Fe 240/55 mm2
10,57 daN/mm2
Stekleni kapasti izolatorji 17kom U 160 PS v
verigi
Dalekovod
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Stebri:
Število stebrov:
nosilnih
napenjalnih
Zaščita stebrov:
Ozemljitve:
Temelji:
Nosilnost:
Kategorija izkopov:
Obremenitve:

Jeklene predalčne konstrukcije oblika glave
»sod«
184 kom
154 kom
30 kom
vroče pocinkani
površinska s pocinkanim ţeleznim valjancem
25 x 4 mm
betonski – razčlenjeni MB 150
3–5 daN/cm2
III – V kat.
1,0 g in 1,6 g
Vetrovna 60 daN/m2
408,3 m
2.436,7 m

Srednja razpetina:
Srednje napenjalno polje:
Zakonodaja:
DV je bil projektiran v skladu s tedanjimi veljavnimi zakoni, normativi in standardi:
- ZGO (Ur.l. SFRJ, št. 42/73),
- Zakon o varstvu pri delu (Ur.l. SFRJ, št. 32/74),
- Tehniškimi normativi za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Ur.l. SFRJ,
št. 51/73),
- veljavnimi JUS in drugimi standardi za tovrstno gradnjo.
DV predstavlja manjkajoči del 400 kV zanke na domačem ozemlju in predstavlja tudi
drugo povezavo med proizvodnim vzhodnim in bolj potrošniškim osrednjim in
zahodnim delom RS in je zato nacionalnega pomena (IBE, 1981, str. 34).
4.3.3

Seznam predhodno izdelane dokumentacije

Za DV 2x400 kV Ljubljana–Krško je bila v obdobju od 1975 do 1980
izdelana naslednja projektna in investicijska dokumentacija
1. Skrajšani investicijski program, pr. št. 4268/2, januar 1976,
2. Investicijski referat, daljnovod 380 kV Ljubljana – Krško, SEL, 15. julij 1976,
3. Projekt tehnoloških smernic, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, april 1978,
4. Podloge za lokacijsko dokumentacijo, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, december 1978,
5. Investicijski program, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, oktober 1978,
6. Investicijski program, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, februar 1979,
7. Dopolnjen investicijski program DV 2x400 kV Ljubljana - Krško, IBE Ljubljana, pr.
št. 4268/2, februar 1979,
8. Projekt za razpis :
- Tehnično poročilo in priloge, IBE, 4268/32/201, marec 1980,
- Tehnično poročilo, IBE, 4268/32/210, marec 1980,
- Priloge – podolţni profili, IBE 4268/32/202, marec 80,
9. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo :
- Kriţanja TT vodov, IBE, (PGD), 4268/31-TT/201, mapa 201, november 1980,
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-

Kriţanje ţelezniške proge Beograd–Zagreb–Seţana v km 555,05 (št. proj.
4268/31-JŢ1), november 1980–januar 1981,
Kriţanje ţelezniške proge Krmelj-Trţišče v km 0,450 (št. proj. 4268/31-JŢ2),
november 1980–januar 1981,
Kriţanje ţelezniške proge Trebnje-Sevnica v km 11,915 (št. proj. 4268/31-JŢ3),
november 1980–januar 1981,
Kriţanje ţelezniškega rezervata za ţelezniško progo Laze–Viţmarje (št. proj.
4268/31-JŢ4), november 1980–januar 1981,
Kriţanje magistralnih in regionalnih cest (št. proj. 4268/31-LC), november 1980januar 1981,
Kriţanje rek in potokov (št. proj. 4268/31-RP), november 1980–januar 1981,
Kriţanje DV 110 kV (št. proj. 4268/31-DV 110), november 1980–januar 1981,
Kriţanje DV 10-35 kV (št. proj. 4268/31-DV 10-35), november 1980–januar 1981,
Kriţanje NN vodov (št. proj. 4268/31-NN), november 1980 – januar 1981,
Kriţanja TT vodov, IBE, 4268/31-TT, januar 1981,
Tehnično poročilo, IBE, (PGD), 4268/31/201, julij 1981,
Priloge, IBE, 4268/31-33/202, julij 1981,
Kriţanja objektov, IBE, (PGD in PZI), 4268/31-33/203, julij 1981,
Trasni načrt, IBE, (PGD in PZI), 4268/31-33/204, julij 1981,
Podolţni profili, IBE, (PGD in PZI), 4268/31-33/205, julij 1981,
Podolţni profili, IBE, 4268/206, julij 1981,
Statična presoja, IBE, (PGD in PZI), 4268/206, julij 1981,
Statična dokumentacija stebrov NE71,NE72,ZE71,ZE72, (PGD in PZI),
IBE,4268/207, julij 1981,
Načrti stebra NE 71/h, IBE, 4268/208, avgust 1981,
Razplet daljnovodov (z rezervati), idejna rešitev, IBE 5522-4268/8-201, februar
1982.

Lokacijska dokumentacija
Takratne urbanistične sluţbe so leta 1979 izdelale naslednje lokacijske podloge:
1. Zavod za druţbeni razvoj Ljubljane, TOZD Urbanizem Ljubljana, LD 2447/79 z
dne 21. maja 1979,
2. GIP Beton – Zasavje, TOZD Komunala Litija, Urbanistična sluţba Litija, projekt št.
¼ sl., z dne 20.3. 1979,
3. Zavod za druţbeno planiranje Novo mesto, št. LD 103/79, z dne april 1979,
4. Urbanistični zavod–projektivni atelje Ljubljana št. LD 1287/T, z dne 30.9. 1979,
5. Projektivni biro Region Breţice, 4.4. 1979,
6. IGM Sava Krško, TOZD projektivni biro, št. 231/79, z dne 27.7. 1979.
Elaborati kriţanj tujih objektov
IBE Ljubljana je izdelal med leti 1980 in 1981 naslednje Elaborate kriţanj z
infrastrukturo:
1. Kriţanje ţelezniške proge Beograd–Zagreb–Seţana v km 555,05 (št.proj.
4268/31-JŢ 1),
2. Kriţanje ţelezniške proge Krmelj-Trţišče v km 0,450 (št.proj. 4268/31-JŢ2),
3. Kriţanje ţelezniške proge Trebnje-Sevnica v km 11,915 (št.proj. 4268/31-JŢ3),
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4. Kriţanje ţelezniškega rezervata za ţelezniško progo Laze–Viţmarje (št.proj.
4268/31-JŢ4),
5. Kriţanje magistralnih in regionalnih cest (št. proj. 4268/31–LC),
6. Kriţanje rek in potokov (št. proj. 4268/31-RP),
7. Kriţanje DV 110 kV (št. proj. 4268/31 110),
8. Kriţanje DV 10-35 kV (št. proj. 4268/31-DV 10-35),
9. Kriţanje NN vodov (št. proj. 4268/31-NN),
10. Kriţanje TT vodov (št. proj. 4268/31-TT).
Dokazila o pravici graditi
1. Izjave lastnikov: k.o. Beričevo–k.o. Straţa,
2. Izjave lastnikov: k.o. Šentrupert–k.o. Površje,
3. Izjave lastnikov: k.o. Raka–k.o. Leskovec,
4. Soglasja, pogoji in odločbe ustanov in institucij-(Dokumentacija za tehnični
pregled-lokacijska dokumentacija),
5. Dopisi, vloge, beleţke, zapisniki, poročila, tabele, cenitve, GG Ljubljana, GO
dokumentacija, 1979-1984,
6. Pogodbe o pogojih sečnje, spravila in določitvi odškodnine med SEL in lastniki, GG
Ljubljana, 1980-1983.
Drugo
1. Konstrukcije stebrov–tehnični pogoji, dopisi, beleţke, zapisniki, predračuni,
pogodbe, 1979-1982,
2. Projektna naloga za izdelavo projekta za jeklene konstrukcije, maj 1979,
3. Razpisni elaborat–podatki za razpis za oddajo in dobavo opreme za daljnovod
2x400 kV Ljubljana–Krško, maj 1980,
4. Certifikat br. 1981-04–ZE71, ENERGOINVEST, 12. junij 1981,
5. Certifikat br. 1981-05–NE71, ENERGOINVEST, 20. julij 1981,
6. Delavniški načrti preizkusnega stebra NE 71/h, 8.9.1981,
7. Oblikovanje in ureditev koridorjev 380 kV daljnovodov v Sloveniji, Inštitut za
gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana, objekt DV 380 kV
Ljubljana–Podlog, januar 1975,
8. Tender za isporuku stubova za dalekovode 380 kV u Jugoslaviji–Tehnički uslovi,
november 1972 godine.
4.3.4

Trasa daljnovoda

Začetna točka DV je DV portal RTP 400/220/110 kV Beričevo, ki je situiran vzhodno
od Ljubljane. Od tu poteka trasa na jugovzhod v elektroenergetskem koridorju proti
Podgradu, SM 4 vzporedno z obstoječim DV 400 kV Beričevo–Divača in DV 2x110 kV
Beričevo–Grosuplje. Na tem delu trase kriţa DV 2x110 kV Beričevo–Trbovlje I, II in
DV Beričevo–Domţale, Beričevo–Kleče, potok Pšata, glavno cesto Črnuče–Litija in
reko Kamniško Bistrico.
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Trasa nato poteka po ravnem, deloma zaraščenem terenu do gričevja nad
Podgradom. Pred tem kriţa Savo, Ljubljanico in ţelezniško progo Ljubljana–Zidani
most. Od Podgrada poteka po razgibanjem, teţje dostopnem gozdnem terenu do
Vnajnarje, SM 18. Trasa se nato lomi na vzhod proti Gaberjem pri Jančah. Severno
od vasi Gaberje pri Jančah nadaljuje trasa preko njiv in travnikov juţno od Janč do
Dolgega Brda po dolini Male Reke do SM 38, ki je locirana na hribu Slatina, na koti
488 m. V neposredni bliţini lomne točke se nahaja kozolec »toplar« in asfaltirana
lokalna cesta, ki vodi iz doline reke Reka do poslopij Adamovca ter Medveda. Od
poslopij je trasa odmaknjena 150 m in nadaljuje pot v smeri jugovzhoda preko zelo
razgibanih grebenov in dolin, po katerih tečeta potoka Male Drage in Velike Drage,
do hriba Ščit, na nadmorski višini 525 m. Na Ščitu je na juţni strani locirana lovska
koča. S hriba Ščit preko doline Mala Draga, na dnu katere teče Volčji potok, je
speljana makadamska lokalna cesta, kota 337 m, kjer trasa preide na sosednji
Jastrebnik, do lomne točke SM 47.
Od zahodnega pobočja Jastrebnika se trasa dvigne za greben in preko lokalne ceste,
ki povezuje hiše Slovar, Gril, Ulčar ter se zatem spusti po vzhodnem pobočju na Dolgi
Hrib. Od Dolgega Hriba, kota 475 m, se nadaljuje na sosednje pobočje Bukovje, kota
500 m, nato poteka nad Pasjo ulico, kota 350 m. Pasja ulica je ozka travnata dolina,
ki se hitro zapira s strmimi gozdnatimi površinami. Na zahodni strani jo zapira Dolgi
hrib, na vzhodu Bukovje. Po dolini teče Konjski potok in slabo prevozna gozdna
cesta. Trasa se na juţni strani hriba Čelo zaključi na SM 52.
S hriba Čelo na koti 490 m, trasa poteka preko globoke doline (kota 340 m) Koška
Draga in preide na sosednjo Krnico, na koto 460 m. Kultura pod traso je gozd. Po
pobočju Krnice se prične spuščati proti dolini Vintarjevega potoka in nato čez konico
Drnovca, ki je del višjega hriba Špivec, vmes pa kriţa distribucijski DV 20 kV. Zatem
pa poteka preko ostrih kotov na Špivcu in na Gradišču doseţe Goli hrib.
Tam poteka mimo hiš Šumnikarja na oddaljenosti 280 m, kriţa lokalno cesto, ki
povezuje Riharjevec in Javorje. Kultura pod traso je gozd. Od Golega hriba do lomne
točke SM 64 poteka po zelo razgibanem, z gozdom poraščenem terenu.
Steber SM 64 stoji juţno od Bogenšperka, kjer kriţa regionalno cesto Litija–Šmartno–
Radohova vas–Bič. Dalje poteka juţno od vasi Višnji Grm do SM 74 locirane juţno od
Mulh. V nadaljevanju poteka juţno od Oble Gorice, preko Staroborške hoste do reke
Mirne. Juţno od Moravč pri Gabrovki trasa kriţa regionalno cesto Moravče–ČateţTrebnje in nadaljuje juţno od Tihaboja na hrib Kincelj.
Predhodno se spusti po gozdnatem pobočju v dolino, po kateri teče Tihabojski potok
in regionalna cesta Gabrovka–Tihaboj–Mirna in ju kriţa. Vmes kriţa še DV 20 kV in
TK vod. Nato se ob plantaţnem sadovnjaku prične vzpenjati mimo naselja Pečice,
proti vzhodnemu delu hriba Kincelj. Doseţena nadmorska višina je 475 m.
Trasa zatem prehaja v globoko zaprto dolino, katere nadmorska višina na dnu je 350
m. Dolino tvorijo vrh Kincelj, pobočje Jelovka, pobočje Ograje in Koritnikovega hriba.
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Po dolini teče potok Cetiška, na kateri je vodni zbiralnik. Po pobočju Koritnikovega
hriba, ki je vpet med cerkev Svete Neţe in objekte zaselka Drobiţ, trasa preide v
nadaljevanju v Veliko dolino in se prične vzpenjati na pobočje Lesnine, do njenega
vrha Hrib, na zahodni strani, ca. 130 m od Drenovca je locirana kotna točka SM 106.
Zatem se pod kotom 170° trasa usmeri čez gozdnata pobočja Preska v smeri
severovzhoda. Potek čez Presko predstavlja hitro spuščajoč potek po pobočju vse do
dna doline, do nadmorske višine 350 m. Dolina je v osi trase široka 100 m, po njej pa
tečeta lokalna makadamska cesta in potok Bistrica. Zatem se trasa strmo vzpne na
pobočje Velikega Vrha, prečka začetek zaprte doline, ki se zajeda v Grbovo in se
preko začetkov doline Velikega Grabna na oddaljenosti 210 m od skupine hiš pri
Martinu vzpne preko lokalne ceste mimo Vederine in najprej preko travnika do
Artovškega hriba.
Nato se trasa prične spuščati po severni strani pobočja Artovškega hriba. Pri svojem
poteku v prvem delu zaradi velikih prečnih profilov sledi poteku gozdne ceste, ki
povezuje Vederino in poslopja Kranjca. Kultura pod traso je gozd. Nato se trasa lomi
v smeri severovzhoda ter se v eni razpetini po gozdnatem pobočju spusti v Artovško
dolino do lomne točke SM 118, višinska razlika, ki jo premaga pri spustu je 150 m.
V nadaljevanju se trasa usmeri v smeri vzhoda po Artovški dolini. Kultura v dolini so
travniki, nakazujejo pa se tudi močvirnati predeli. Zatem preseka spodnji del
Artovškega hriba in se vzpne na plato med Suho Goro in Češnjevsko dolino. Zatem
sledi po severni strani Češnjevske doline, po kateri teče potok Konstanjščica in
makadamska lokalna cesta. Trasa poteka izmenjaje se po z gozdom poraslih predelih
in travnikih. Na oddaljenosti 200 m od hiš Kovačiča se trasa lomi proti jugu, v lomni
točki SM 123. Doseţena kota terena je 360 m.
Zatem se trasa preko Češnjevske doline strmo vzpne čez gozdnati greben, mimo
naselja Slape, na oddaljenosti 250 m v Cirniško dolino. Dolina je ozka in z obeh strani
obkroţena s strmimi gozdnatimi pobočji Mlake in Hrastnega. Po dolini teče potok
Konstanjščica, lokalna makadamska cesta, kultura v dnu doline je travnik. Dolina se
razširi pri naselju Roţenberk, poleg katerega se stikajo Cirniška dolina, Mačkova
dolina in Ţontova dolina. Trasa poteka po zahodnem pobočju doline. Vmes kriţa
distribucijski DV 20 kV. Lomna točka SM 131 je oddaljena od poslopij Roţenberka
100 m. Zatem trasa kriţa lokalno cesto, ki povezuje naselja Velikega Cirnika z
Dolenjimi Jesenicami ter se vzpne čez Mačkov Hrib, do kotne točke SM 134. Naselju
Dolenje Jesenice se pribliţa na 200 m. Kultura na Mačkovem hribu je gozd.
Trasa dalje poteka mimo zaselkov Dolenje Jesenice in Hrastovice, juţno od zaselka
Polje pri Trţiču, kriţa opuščen in demontiran odcep ţelezniške proge za Krmelj,
ţelezniško progo Trebnje–Sevnica, regionalno cesto Trebnje–Mokronog–Boštanj in
reko Mirno. Trasa nato nadaljuje mimo Spodnjih in Zgornjih Vodal, juţno od Pijane
gore in Jelendola do vasi Gorenje Dole, SM 167.
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Trasa zatem poteka proti vzhodu oziroma severno od Gorenjih in Dolenjih Radulj,
kriţa regionalno cesto Zavratec–Škocjan od Rake pa regionalno cesto Impoljca–
Zavratec–Smednik. Juţno od Pijane gore oz. juţno od vasi Ravne kriţa DV 110 kV
Brestanica–Hudo. Dalje poteka trasa po gričevnatem terenu severno od Dednega
Vrha, SM 196, Kriţ, najprej juţno od Senuš in Venuš, kjer se trasa spusti na Krško
polje, SM 210.
V nadaljevanju trasa poteka po ravninskem terasnem območju Krškega polja, kjer pri
naselju Ţadovinek prehaja začetna ravninska terasa v naslednjo za 5 m niţjo
ravninsko teraso. Po obhodu naselja Ţadovinek trasa kriţa strugo reke Save in preko
plantaţnih sadovnjakov doseţe SM 222.
Vmes od vaţnejših objektov kriţa strugo reke Save, glavno cesto Krško–Drnovo,
posamezne NN in VN vode, TK linije, lokalne ceste, na področju Veniš in Ţadovinka
pa se pribliţuje stanovanjskim hišam in gospodarskim poslopjem. Trasa se nato
ponovno lomi proti vzhodu, SM 222, kriţa obstoječi DV 2x110 kV Brestanica–Krško in
DV 2x110 kV Krško–Breţice, ter se priključi s severne strani na predvidene portale
RTP 400/110 kV Krško.
Od Kriţ naprej, od predvidene trase 400 kV DV, poteka na oddaljenosti 45 m trasa
obstoječega DV 2x110 kV Krško–Hudo. DV je relativno nov, saj je predan v
obratovanje leta 1994 (IBE, 1981, str. 40).
4.3.5

Rekapitulacija stroškov

Rekapitulacija stroškov po INP z dne. 1.1 1976
Tabela 4: Vrednosti stroškov po INP leta 1976 in danes
Predračun po cenah z dne
1.1.1976 v DIN

Vrednost na dan 7.7.2009 v
EUR Statistični urad RS revalorizacija denarnih sredstev

1. Gradbena dela

59.000.000,00

12.997.048,47

2. Oprema:

55.000.000,00

12.115.892,65

3. Montaţa:

14.500.000,00

3.194.189,88

128.500.000,00

28.307.131,00

63.500.000,00

13.878.204,00

192.000.000,00

42.185.335,00

9.600.000,00

2.114.773,99

Skupaj DV:
4. Ostali stroški
Skupaj:
Neprevidno 5 %
Skupaj:
Cena DV/km

201.600.000,00
Vir: IBE (1981, str. 8)
2.510.000,00 din/km
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44.300.108,99
552.925,28 EUR/km

Rekapitulacija stroškov po INP z dne 15.6.1981
Tabela 5: Vrednosti stroškov po INP leta 1981 in danes
Predračun po cenah z dne
15.6.1981 v DIN

Vrednost na dan 7.7.2009 v
EUR Statistični urad RS revalorizacija denarnih sredstev

1. Gradbena dela

353.927.628,00

24.851.404,72

2. Elektromontaţna dela:

159.888.406,00

11.226.734,43

3. Ostali stroški

132.642.400,00

9.313.627,15

Skupaj
Cena DV/km

646.458.434,00
Vir: IBE (1981, str. 9)
8.544.256,00 din/km

45.391.766,30
599.944,00 EUR/km

Primerjava predračunskih vrednosti, ki jih prikazujeta tabeli 4 in 5 iz let 1976 in 1981
ter po današnji vrednosti investicije, je neprimerna predvsem zaradi naslednjih
razlogov:
- Slovenija še ni bila suverena drţava in se je prioriteta izgradnje EES določala iz
Beograda,
- od investicijskega programa iz leta 1976 in 1981 je poteklo veliko časa, spremenil
pa se je tudi druţbeni sistem in pogoji poslovanja.
4.3.6

Potek dogodkov gradnje DV 2x400 kV Ljubljana – Krško

V času, ko se je izvajala II. faza izgradnje 400 kV prenosnega omreţja Jugoslavije
»Nikola Tesla«, so pri projektu izgradnje DV 2x400 kV Ljubljana-NE Krško potekala
intenzivna dela pri pridobivanju LD. Dne 31.7. 1979 je takratni Republiški sekretariat
za urbanizem Socialistične RS izdal LD investitorju Savske elektrarne v Ljubljani za
lokacijo 2x400 kV DV na relaciji med RTP Beričevo in RTP NE Krško. S tem se je
pričelo zbiranje izjav, pravice uporabe zemljišč, oziroma sluţnostne pravice na
zemljiščih trase DV 2x400 kV Ljubljana–Krško. Priloga 1 prikazuje prvo stran izdane
odločbe, v kateri je izdano LD.
Tako so se dne 29.8.1979 pričela dela z označitve širine gozdnega poseka. Odločba
za izvajanje goloseka je bila izdana 3.9.1979. Gozdni posek na trasi DV se je izvajal
na območju Gozdnega gospodarstva Ljubljana in Breţice. V sečni sezoni 1979/80 in
1980/81 se je opravljal posek na področju GG Ljubljane delno v zasebnem in delno
na druţbenem sektorju. Na področju GG Breţice pa samo v zasebnem sektorju.
Takratni investitor Savske elektrarne Ljubljana n.sol.o., podjetje za proizvodnjo in
prenos električne energije, je dne 9.5.1980 v Ur.l. SFRJ št. 25/80 objavilo Razpis za
javno licitacijo za oddajo del in dobav opreme za DV 2x400 kV Ljubljana–Krško v
dolţini 76 km.
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Najugodnejši ponudnik je bil Dalekovod iz Zagreba, ki je najprej pričel z
označevanjem dovoznih poti na SM stebrov. Tako so na obdelovalnih površinah
postavili oznake stebrov na smernih in osnih količkih, v gozdu pa je bila označena
tudi širina predvidenega poseka za dovozno pot. Dela so bila opravljena na odseku
trase DV od RTP Ljubljana do SM 143. Označevanje dovoznih poti je potekalo prvič
od 18.3.1980 do 23.5.1980 za pregled in izdelavo elaborata in drugič od 21.11.1980
do 19.3.1981.
Februarja 1981 je investitor zaradi znanega finančnega stanja pri kreditiranju
investicijskih objektov v Elektrogospodarstvu ustavil dela na investicijskem objektu
(priloga 2). Gozdno gospodarstvo Ljubljana je dne 27.2.1981 poslalo zapisnik o
začasni prekinitvi del na gozdnem poseku (priloga 3). Zaradi zaustavitve del na
projektu je bila ponovno pregledana celotna trasa DV. Ugotovljeno stanje gozdnih
posekov na skupni gozdni površini 170,574 ha je bilo naslednje:
- na področju GG Ljubljana je bil opravljen 82,6 % posek, kar znaša 59,240 ha
gozdne površine,
- na področju GG Breţice je bil opravljen 60 % posek, kar znaša 59,326 ha gozdne
površine.
Takratni investitor je poravnal vso nastalo škodo posestnikom, ki so opravili posek v
celoti ali delno. Za neposekane parcele in dele parcel pa ni izplačeval odškodnine. V
juliju leta 1981 je IBE Ljubljana izdelal PGD številka: 4268/31/201. Projekt za izvedbo
ni bil izdelan. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je dne
6.1.1982 ponovno izdal LD (priloga 4).
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev takratni investitor ni v odrejenem roku
pridobil dovoljenje za graditev. Tako so se ustavila vsa dela in aktivnosti v zvezi s
pripravo gradnje DV. V času zaustavitve del je investitor opravil tipske preizkuse
konstrukcije stebrov NE 71 in ZE 71, vendar sta stebra kasneje počakala na deponiji
v RTP Kleče. Navedena tipa stebrov sta se kasneje uporabila pri izgradnji DV 2x400
kV Ljubljana-Kranj, (danes DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo).
Investitor je v letu 1984 izplačal oškodovancem odškodnine za gozdne poseke.
Izplačila preostale odškodnine je preloţil na čas, ko bodo ponovno zagotovljena
sredstva za nadaljnjo izgradnjo DV. Zaradi finančne krize, ki je tedaj doletela
Jugoslavijo se je namera o gradnji popolnoma ustavila.
Ob finančni krizi se je takratni jugoslovanski EES tudi bolj nagibal k DV povezavi DV
400 kV Zagreb–Rijeka. Tako je leta 1992 samostojna drţava Hrvaška vključila v EES
DV 400 kV Tumbri–Melina. Tedaj je ta povezava tvorila 400 kV zanko zahodnega dela
Jugoslavije. Ker pa je leta 1991 Jugoslavija razpadla, je RS zopet ostala brez
zaključene 400 kV elektroenergetske zanke.
V prvih letih osamosvajanja je RS doţivljala gospodarsko krizo zaradi izgube juţnega
trga, takrat je bilo veliko podjetij prisiljenih oditi v stečaj. Zaradi gospodarske krize
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sta začela upadati povpraševanje in poraba električne energije, zato ţelja po izgradnji
novega DV ni bila energetsko utemeljena.
V letu 1995 je slovensko gospodarstvo ponovno zaţivelo, zato se je pojavila teţnja po
zanesljivi in utemeljeni uporabi električne energije. V ta namen so leta 1998 ponovno
pričele aktivnosti za izgradnjo novega DV 2x400 kV Beričevo–Krško.
4.3.7

Energetska vloga daljnovoda danes

Vloga DV 2x400 kV Beričevo–Krško v slovenskem EES, ki je del makrointerkonekcije
UCTE, sloni na naslednjih predpostavkah:
1.

2.

3.
4.

5.

Popolna neodvisnost slovenskega prenosnega sistema od preklopnih stanj v
sosednjih prenosnih sistemih. Pri tem se razume, da so kakršna koli vzdrţevalna
dela ali obratovalni posegi v slovenskem prenosnem omreţju neodvisni od tega
ali je kateri od pomembnih 400 kV ali 220 kV DV v sosednjem sistemu vklopljen
ali izklopljen.
Iz analize pretokov moči v stanjih brez tranzitov skozi slovensko prenosno
omreţje je razvidno, da v določenih havarijskih stanjih načrtovani DV 2x400 kV
Beričevo–Krško igra pomembno vlogo pri zagotavljanju obratovalne zanesljivosti
in neodvisnosti slovenskega prenosnega omreţja. Na primer: izpad 400 kV
Krško–Maribor ob neobratovanju 400 kV DV v sosednjem hrvaškem sistemu
Tumbri–Melina, ali izpad obeh 400 kV in 220 kV DV med Beričevem in
Podlogom.
V primeru izgradnje bodočih slovenskih elektrarn na 400 kV, bi bil pomen
gradnje načrtovanega 2x400 kV DV še bolj izrazit.
Iz analize pretokov moči v stanjih s tranziti električne moči čez slovensko
prenosno omreţje se kaţejo tranziti v smeri vzhod–zahod kot bolj teţavni. V
primeru izpadov se tudi v času manjših tranzitov kot problematičen kaţe izpad
DV 400 kV Krško–Maribor, ki preobremeni nekatere odseke »Zasavskih
zbiralnic« in izpad DV 400 kV Melina–Divača, ki povzroči preobremenitve 220 kV
voda Pehlin–Divača. V kolikor povezovanje evropskih sistemov ne bo potekalo
po načrtih ali pa bo prišlo do daljših izpadov teh povezav, potem bo večji del
tranzitnih tokov usmerjen preko Slovenije. V tem primeru ob tranzitih lahko
pričakujemo bistveno večje obremenitve v našem sistemu in poudarjen pomen
vključitve DV 2x400 kV Beričevo–Krško.
Dejstvo je, da Slovenija danes nima zazankanega 220 in ne 400 kV omreţja,
ampak poteka zaključevanje preko omreţja sosednjih sistemov. To za naš
sistem v neki meri predstavlja določeno odvisnost, saj npr. hrvaški izklop ali
izpad 400 kV DV Tumbri–Melina ţe prekine slovensko–hrvaško 400 kV zanko
»Nikola Tesla« in občutno poslabša pogoje obratovanja, tako kar zadeva samo
NE Krško, kot tudi naš sistem nasploh. Danes izpad DV 400 kV Krško–Maribor v
primeru prekinjene omenjene 400 kV zanke izklopi NE Krško iz slovenskega
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6.

sistema. Transformacija 400/110 kV v RTP Krškem izpade zaradi
preobremenjenosti.
Potreba po načrtovanem 400 kV DV Beričevo–Krško je še bolj razvidna, če bi
uporabili zaostren kriterij N-1, torej, da namesto en proizvodni vir in en DV
oziroma TR upoštevamo izpad dveh DV ali enega DV in enega TR. Čeprav je to
manj verjetno in tega kriterija za enkrat ne upoštevamo pri načrtovanju
slovenskega prenosnega sistema, ne smemo pozabiti nedavne (zime 1996-97)
havarije, ko sta proti Divači za dalj časa izpadla tako 220 kot 400 kV DV. V takih
razmerah, ko je le malo manjkalo do hudih redukcij konzuma, se o
upravičenosti izgradnje DV 2x400 kV Beričevo–Krško verjetno nihče ni
spraševal. Kot je bilo omenjeno, tudi moţnost popolne prekinitve 220 in 400 kV
povezave Beričevo–Podlog ni povsem nemogoča, zlasti ob upoštevanju
teţavnosti in bliţine poteka teh dveh tras. Pomen načrtovane 2x400 kV zveze
Beričevo–Krško poudarjajo tudi naslednje hipotetične variante:
- večja havarija v RTP Podlog (okvara na zbiralkah, podrtje portala,…) bi lahko
povzročila dolgotrajne in hude izpade povezave z ljubljansko–gorenjsko
regijo, ki predstavlja ponor moči (lahko pa tudi izpad proizvodnje TEŠ 5),
- ob podobni havariji v RTP Tumbri bi bila tudi dalj časa prekinjena slovenskohrvaška 400 kV zanka,
- če bo ob ukinjanju 220 kV in prehodu na 400 kV nivo prišlo do predelave DV
Podlog–Beričevo–Kleče–Divača v 400 kV, bomo s tem sicer dobili nekakšno
zasnovo 400 kV zanke, seveda pa ta ne bo enakovredna zanki, ki bi jo dobili
z izgradnjo DV 2x400 kV Beričevo–Krško. Sicer pa bi prav zgrajen DV 2x400
kV Beričevo–Krško bistveno olajšal rekonstrukcijo DV 220 kV na nivo 400 kV,
- izgradnja 2x400 kV Beričevo–Krško bi opazno razbremenila 110 kV omreţje
med Krškim in Ljubljano. Tako bi lahko odloţili oziroma se morda celo izognili
nekaterim ojačitvam 110 kV omreţja,
- načrtovana povezava 400 kV Okroglo–Italija je logično nadaljevanje 400 kV
zveze Krško–Beričevo–Okroglo in teţko si je zamisliti, da takrat ne bi
obratoval tudi DV 400 kV Beričevo–Krško (Bakič, 1998, str. 12).
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Slika 11 prikazuje 220 in 400 kV DV povezavo slovenskega prenosnega omreţja
danes.
Slika 11: 220 in 400 kV daljnovodne povezave slovenskega prenosnega omreţja danes
Hassenberg
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Vir: ELES (Belak)

4.4 TEHNIČNI OPIS DALJNOVODA
DV 2x400 kV Beričevo–Krško še ni zgrajen, njegova dolţina pa bo znašala 80,4 km
ter bo medsebojno povezoval RTP 400/220/110 kV Beričevo in 400/110 kV Krško. Z
njegovo izgradnjo bo zaključena notranja slovenska 400 kV energetska zanka.
Povečana bo energetska prepustnost omreţja, zanesljivost obratovanja sistema in
zmanjšana odvisnost od EES sosednjih drţav v primeru nenormalnih obratovalnih
stanj. DV bo opremljen z dvema sistemoma jeklo-aluminijevih vodnikov 2x3x2 Al/Je
ACS 490/65mm2, v vodoravnih snopih po dve vrvi na razdalji 400 mm. Vodniki bodo
preko izolatorskih verig, sestavljenih kompozitnih izolatorjev in obešalnega pribora,
obešeni na jeklene predalčne konstrukcije-stebre z obliko glave »sod«. Na konicah
stebrov bo montirana zaščitna vrv z optičnimi vlakni (v nadaljevanju OPGW). Trasa
DV je predvidena z 227 stebri, od tega 149 nosilnih in 78 napenjalnih (IBE, 2006, str.
8).
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4.4.1

Osnovni tehnični podatki daljnovoda

Naziv DV:
Napetost:
Dolţina trase:
Vodniki:
Zaščitna vrv:
Maksimalno napenjanje vodnikov:
Maksimalno napenjanje OPGW:
Izolacija (osnovna stopnja):
Tip stebrov:
Število stebrov:
Temelji:
Nosilnost (ocena):
Ozemljitve:
Tlak vetra:
Dodatna obteţba:
Teren:
Kultura:
Posebnosti:
Srednja razpetina
Srednje napenjalno polje
4.4.2

DV 2x400 kV Beričevo-Krško
400 kV
80,43 km
2x3x2 Al/Fe 490/65 mm2; vodoravni
snop
OPGW z vgrajenimi 108 optičnimi vlakni
8,0 daN/mm2
15,05 daN/mm2
izolatorska
veriga
sestavljena
iz
kompozitnih izolatorjev, nivo 1425 kV
dvosistemski »sod«
227 kos (149 nosilnih + 78 napenjalnih)
betonski - razčlenjeni
100 kN/m2 + talna voda do 400 kN/m2
pocinkan valjanec 25x4 mm, 4 kraki v
obliki zvezde
0,6 kN/m2–I cona do 40 m
0,75 kN/m2–II cona nad 40 m
1,6 × 0,18 √d (daN/m)
preteţno teţaven, hribovit
gozd, njiva, travnik, vinograd
opozorilne krogle, svetilke, barvanje
konic
357,1 m
1.194 m

Trasa daljnovoda danes

Začetna točka DV so DV portali RTP 400/220/110 kV Beričevo, ki je situirana vzhodno
od Ljubljane ter se po 80 km razgibane trase priključi s severne strani na predvidene
portale RTP 400/110 kV Krško. Današnja trasa se od prvotno načrtovane razlikuje
predvsem v tem, da je dosti bolj razgibana, »skodrana« in temu primerno tudi daljša,
kar je posledica tega, da kljub temu, da je bila trasa ţe »rezervirana« ter vnesena v
planske dokumente, občine le-tega niso upoštevale in so izdajale GD za stanovanjske
objekte znotraj koridorja (poglavje 4.7.2.). Zaradi novih dejstev v prostoru se je
pristopilo k optimizaciji trase. Današnja trasa, po kateri se bo odvijala gradnja, je
prikazana na sliki 12 z rdečo barvo.
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Slika 12: Potek trase daljnovoda danes

Vir: ELES (Mandelj)

4.5 VREDNOST INVESTICIJE
Gradbena dela

30.808.094,00 EUR

Oprema

15.824.480,00 EUR

Ostalo (odškodnine, dokumentacija)

11.974.901,00 EUR

Skupaj

58.607.475,00 EUR

Stroški financiranja

3.750.278,00 EUR

Skupaj investicija

62.357.754,00 EUR

DDV: (20 %)
Skupaj z DDV:

11.721.495,00 EUR
74.079.249,00 EUR

Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah znaša 62.357.754,00 EUR (brez DDV)
in je zaradi nizke načrtovane inflacije višja le za 1,4% od celotne investicijske
vrednosti v stalnih cenah marca 2009. Deleţi posameznih investicijskih stroškov se
zaradi tekočih cen nekoliko spremenijo, vendar ne bistveno (IBE, 2009, str. 35).
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Glede na prvotno načrtovano realizirano vrednost prihaja do velikih sprememb,
razlog za to pa je predvsem v spremembi projekta in zakonodaje. Nova trasa je
daljša, kar za seboj potegne veliko več odškodnin, povečano pa je tudi število
stebrov (iz prvotnih 184 na 228). Poleg tega je vmes poteklo veliko časa (praktično
tri desetletja), cena pa je ugotovljena z investicijskim programom, na katerega ELES
nima vpliva.
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4.6 ČASOVNI PREGLED GRADNJE 400 KV DALJNOVODOV
1968

Gradnja superponirane 220 kV jugoslovanske zanke
Zaključena SUDEL 220 kV zanka

1970

Predstavljen Ljubišev koncept gradnje osnovne 380 kV mreţe

1972

Ur.l. SFRJ 62/72 Zakon o ratifikaciji sporazuma o jamstvu
za financiranje izgradnje 400 kV omreţja SFRJ.

1974

Pričetek pripravljalnih del za gradnjo daljnovodov
Pričetek gradnje RTP 380/110 kV Maribor
Pričetek gradnje RTP 380/220/110 kV Ljubljana II - Beričevo
TITO vgradil temeljni kamen za jedrsko elektrarno Krško
Gradnja 380 kV daljnovodov v Sloveniji

Zagon hidroelektrarne Đerdap

Zagon HE Šoštanj blok IV

1976
1978
1980

Investicijski program za DV 2x400 kV Ljubljana-Krško

Gradnja RTP NE Krško
Sinhronizacija DV 380 kV Maribor-Podlog-Šoštanj
Pričetek gradnje II. faze »Nikola Tesla«
Gradnja RP Podlog
Končana izgradnja I. faze »Nikola Tesla«
Zgrajeno vozlišče 400 kV Divača

Lokacijsko dovoljenje za DV 2x400 kV RTP Ljubljana II – NE Krško
Izgradnja RTP 400/220/110 kV Podlog
Ur.l. SFRJ 25/80 razpis za dobavo opreme DV 2x400 kV Ljubljana-Krško

Izgradnja DV 400 kV Divača-Redipuglia

Začasna zaustavitev gozdnega poseka na DV 2x400 kV Ljubljana-Krško

1982

Izdano ponovno lokacijsko dovoljenje za DV 2x400 kV Ljubljana-Krško

1984

Izplačilo odškodnin gozdnega poseka na trasi DV 2x400 kV Ljubljana-Krško
Izgradnja RTP 400/110 kV Kranj

1986

Izgradnja DV 2x400 kV Beričevo-Kranj

1988
1990
1992

Osamosvojitev Republike Slovenije

Izgradnja DV 2x400 kV Maribor-Kainachtal
Izgradnja DV 400 kV Tumbri-Melina

1994
1996
1998

Pobuda Ministra za gospodarske dejavnosti za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

2000

Izdelan program priprave za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

2002

Izdelava primerjalne študije za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Predlog najustreznejše variante za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

2004

Izdelava predloga DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Javna razgrnitev in pripombe javne razgrnitve za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Izdelava dopolnjenega predloga DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

2006

Sprejem Uredbe o DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

2008

Okoljevarstveno soglasje za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

2010

Ur.l. RS 05/06 Objava Uredbe o DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

Javni razpis za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Gradbeno dovoljenje za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Pričetek gradnje DV 2x400 kV Beričevo-Krško
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4.7 PONOVEN ZAČETEK PROJEKTA DV 2X400 KV BERIČEVO-KRŠKO
Projekt je ponovno zaţivel v ELES-u, ko je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti dne
7.5.1998 podalo pobudo za izgradnjo novega DV 2x400 kV Beričevo–Krško.
4.7.1

Postopek priprave drţavnega lokacijskega načrta (od pobude do
uredbe)

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrov (ZODPM-C - Ur.l. RS, št. 71/94, 47/97, 82/97, Odl.US:
U-I-296/95, 60/99, 119/00, 30/01, 52/02-ZDU-1, 8. člen) je energetika leta 2001
prešla v pristojnost MOP (takrat še MOPE). Ta je dne 11.5.2000 pripravil program
priprave lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN). S pomočjo programa so se lahko
izdelale primerjalne študije in pridobile smernice, kot so posebne strokovne podlage,
PVO in idejni projekt.
Primerjalna študija za izbor najustreznejše variante trase je bila izdelana in potrjena v
lokalnih skupnostih ter na Vladi RS februarja 2003. Izbrana varianta trase je bila še
dodatno optimizirana. Razvoj variant tras DV je detajlneje prikazano v poglavju 4.7.2.
Na podlagi smernic za načrtovanje je bil izdelan idejni projekt (z njim preverimo
izvedljivost), ki predstavlja podlago za izdelavo predloga DLN. Minister za okolje in
prostor je na podlagi zakona (ZUreP-1, 31. člen) sprejel sklep o javni razgrnitvi
predloga DLN za DV 2×400 kV Beričevo-Krško, št. 21999-LN, maj 2004, ki je bil
objavljen v Ur.l. RS, št. 73/2004. Javna razgrnitev s sklepom o javni razgrnitvi je
potekala med 12.7.2004 in 25.8.2004 v prostorih: Urada za energijo, Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Litija, Občine
Šmartno pri Litiji, Občine Trebnje, Občine Sevnica, Občine Škocjan in Občine Krško.
Izvleček predloga DLN, PVO in IP ter povzetek za javnost so bili javno razgrnjeni.
Sluţba za pripravo gradenj in za soglasja je zagotavljala celotno dokumentacijo in
raziskave ter vloţila usklajevanja do sprejema uredbe Vlade RS o DLN.
MOP, Urad za prostorsko planiranje je v sodelovanju z izdelovalci DLN, PVO in drugih
strokovnih podlag, s strokovnimi sluţbami Urada za energetiko, Agencije RS za okolje
(v nadaljevanju ARSO), Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ministrstva za promet ter v sodelovanju z investitorjem ELES, pripravil
predlog stališč do vseh pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Minister za okolje in
prostor ter minister za gospodarstvo sta odločila o utemeljenosti pripomb in
predlogov, podanih v času javne razgrnitve oziroma podanih na javnih obravnavah
ter prispelih po pošti. Odločitev z obrazloţitvijo upoštevanih pripomb in predlogov je
minister za okolje in prostor posredoval vsem organom in organizacijam, ki so podali
pripombe. Na osnovi sprejetih stališč je bil izdelan dopolnjen predlog DLN in
pridobljena mnenja ter pogoji. Minister za okolje in prostor ter minister za
gospodarstvo sta ponovno preverila upoštevanje stališč, ki so bila strokovno dodatno
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obrazloţena. Za obravnavo in sprejem na Vladi RS je bil izdelan usklajen predlog DLN
(MOP, 2005, str. 2).
Vlada je sprejela Uredbo o DLN za DV 2×400 kV Beričevo-Krško, ki je bila 5.1.2006
objavljena v Ur.l. RS št. 5/06. Sprejet dokument je na voljo na MOP, v vseh
tangiranih občinah in v vseh pristojnih UE ter pri investitorju ELES (Uredba o DLN za
DV 2x400 kV Beričevo-Krško, Ur.l. RS, št. 05/06 ).
Podrobnejši postopek priprave DLN prikazuje slika 13.
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Slika 13: Postopek priprave DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško

Vir: MOP (2005, str. 2)
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4.7.2

Razvoj variant tras daljnovoda

Prvotna trasa DV je bila planirana po obstoječi trasi, katera je bila ţe rezervirana v
času priprave gradnje prvotnega DV 2x400 kV Ljubljana-Krško v 70 letih ter je bila
vnesena v vse planske dokumente. Vendar nekatere občine niso spoštovale
lokacijske dokumentacije DV, izdelane na podlagi PA občin in so izdajale GD za
stanovanjske objekte znotraj koridorja. Plansko traso iz leta 1978 za gradnjo novega
DV 2x400 kV Beričevo-Krško prikazuje slika 14.
Slika 14: Planska trasa za daljnovod

Vir: ELES (Mandelj)

V postopku priprave DLN se je moral investitor pogajati s posameznimi občinami v
korist izgradnje DV. Zato je v ta namen v izogib konfliktom investitor predstavil več
moţnih tras DV. Slika 15 prikazuje vse variante moţnih tras DV.
Slika 15: Vse variante trase daljnovoda

Vir: ELES (Mandelj)
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Največ usklajevanj z lokalnimi skupnostmi je bilo izvedenih na območjih občin Litija,
Šmartno pri Litiji, Trebnje in Škocijan, kjer je bilo obravnavanih več variant in
optimizacij tras DV. Izvedena so bila tudi usklajevanja z občino Krško, kjer pa je
ostala trasa vzporedno z obstoječim DV 2x110 kV Krško-Hudo. V občini Trebnje je
bila izbrana varianta, ki poteka ob robu ozemlja občine.
Na koncu je bila sprejeta dokončna trasa z DLN, ki je osnova za izdelavo projekta za
gradbeno dovoljenje. Slika 16 prikazuje plansko traso (zelena barva) in traso po DLN
in PGD (modra barva). Iz slike je razvidno močno odstopanje sprejete trase od
prvotne zasnove.
Slika 16: Planska trasa in trasa po DLN in PGD

PLANSKA TRASA

DLN in PGD TRASA

Vir: ELES (Mandelj)

4.7.3

Dokumentacija za izgradnjo daljnovoda v času izdelave DLN in PGD

V nadaljevanju tega poglavja podajam vso izdelano dokumentacijo, potrebno ob
izdelavi DLN in kasneje do PGD. Vsa študijska in lokacijska dokumentacija je
potrebna kot tehnično in tehnološko izhodišče za nadaljnje projektiranje ter kot
podlaga pri prilagoditvah v umeščanju in prilagajanju objekta v prostor.
Študijska dokumentacija
1.
Energetska, ekonomska in zanesljivostna utemeljitev daljnovoda 400 kV
Beričevo–Krško, izdelal EIMV, marec 1998, ref. št. 1398,
2.
Analiza upravičenosti obešanja obeh sistemov vodnikov–DV 2x400 kV
Beričevo–Krško, izdelal IBE, avgust 1998, projekt A023/36, objekt D268, mapa
ME02,
3.
Analiza moţnosti zmanjšanja širine daljnovodnega koridorja z optimizacijo
glave 2x400 kV stebrov tipa »SOD«, IBE, oktober 1998, projekt D754/4,
objekt D745, mapa MX01,
4.
Študija moţnosti priključka DV 2x400 kV Beričevo–Krško v RTP Beričevo,
izdelal IBE, november 1998, projekt A023/43, objekt R4BE, mapa ME01,
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5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Izračun in analiza elektromagnetnega sevanja za daljnovod 2x400 kV
Beričevo–Krško (I.faza), izdelal EIMV, junij 1999, VENO-1099,
Električni parametri nove generacije 400 kV nadzemnih vodov Slovenije, 1.
del, Izdelava simulacijske sheme in računalniške simulacije stikalnih
prenapetosti za daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško, izdelal EIMV, ref. št.
1538, julij 2001,
Električni parametri nove generacije 400 kV nadzemnih vodov Slovenije, 2.
del, Obravnava prepleta faz na daljnovodu 2x400 kV Beričevo–Krško in
tehnološke novosti na področju faznih vodnikov, izdelal EIMV, ref. št. 1537,
julij 2001,
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja DV stebrov v sestavi daljnovoda
2x400 kV Beričevo–Krško od SM79* do SM154« ( 1. del, izdelal GEOING, št. 3II/05, februar 2005),
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja DV stebrov v sestavi daljnovoda
2x400 kV Beričevo–Krško od SM167 do SM224« (2. del, izdelal GEOING, št. 3II/05, februar 2005),
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja DV stebrov v sestavi daljnovoda
2x400 kV Beričevo–Krško od SM1 do SM78* in od SM155 do SM166A« (izdelal
GEOING, št. 3-II/05, februar 2005),
Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na TK linije
Telekom, d.d. (PE Novo mesto), izdelal EIMV, VENO-1783/I, februar 2005,
Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na TK linije
Holdinga slovenskih ţeleznic, d.o.o., izdelal EIMV, VENO-1783/III, januar
2005,
Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na TK linije
Telekom, d.d. (PE Ljubljana), izdelal EIMV, VENO-1783/IV, marec 2005,
Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na
plinovode Geoplina, d.d., izdelal EIMV, VENO-1783/II, avgust 2004,
Meritve in dimenzioniranje ozemljitev DV 2x400 kV Beričevo–Krško (1. delno
poročilo), izdelal EIMV, VENO-1810, december 2004,
Meritve in dimenzioniranje ozemljitev DV 2x400 kV Beričevo–Krško (2. delno
poročilo), izdelal EIMV, VENO-1810, januar 2005,
Celotno poročilo »Meritve in dimenzioniranje ozemljitev DV 2x400 kV
Beričevo–Krško«, izdelal EIMV, VENO-1810, april 2005,
Študija: »Oblikovanje in prostorsko umeščanje daljnovodov v slovenskem
prostoru«, izdelal IBE z zunanjimi sodelavci, Ljubljana, št. proj. ŠTDV-A025/110A, junij 2004 (na javni razgrnitvi),
Poročilo o pričakovanem obremenjevanju naravnega in ţivljenjskega okolja z
elektromagnetnim sevanjem DV 2x400 kV Beričevo–Krško na podlagi idejnega
projekta, EIMV, Ljubljana, VENO-1722, junij 2004 (na javni razgrnitvi),
Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško, OIKOS,
Domţale, št. proj. 214, junij 2004 (na javni razgrnitvi),
Poročilo o vplivih elektromagnetnega sevanja na okolje po posegu izgradnje
DV 2x400 kV Beričevo–Krško, EIMV, VENO-1899, september 2005,
Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (dve mapi),
OIKOS, januar 2006,
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23.

24.
25.

Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško, Dodatek za
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe DLN na kvalifikacijski vrsti netopirjev
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) in juţni podkovnjak (Rhinolophus
euryale) območij Natura 2000 pSCI Vintarjevec in pSCI Ajdovska jama (mapa),
OIKOS, julij 2007,+ revizijsko poročilo,
Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (mapa),
OIKOS, januar 2006 – dopolnitve julij 2007,+ mnenje okoljskega izvedenca,
Izračuni kratkih stikov , EIMV, ref. 1841, maj 2007.

Lokacijska dokumentacija
1. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant,
SAVAPROJEKT, september 2000,
2. Dodatne priloge k Primerjalni študiji variant za lokacijski načrt DV 2x400 kV
Beričevo–Krško, SAVAPROJEKT, januar 2001,
3. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant,
SAVAPROJEKT, januar 2001, (dopolnjen komplet),
4. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant,
SAVAPROJEKT, januar 2002, (dopolnitev za litijski in šentrupertski odsek),
5. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant–
revizija 2, SAVAPROJEKT, maj 2002, (dopolnitev za litijski in šentrupertski
odsek),
6. Drţavni lokacijski načrt, daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško, PREDLOG,
Savaprojekt, Krško, št. 21999-LN, maj 2004 (na javni razgrnitvi),
7. Drţavni lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo-Krško, št. proj. 21999-LN (pet
map), Savaprojekt, december 2005,
8. Podloge za lokacijsko dokumentacijo–Načrt dopolnitev, Tehnična in ekonomska
primerjava variantnih potekov tras, IBE, julij 2000, projekt A024/47, objekt D268,
mapa ME01/3,
9. Podloge za lokacijsko dokumentacijo – Načrt dopolnitev 2, Tehnična in
ekonomska primerjava variantnih potekov tras, IBE, december 2001, projekt
A025/24, objekt D268, mapa ME01/4.
Investicijska dokumentacija
1. Investicijski program za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, IBE, oktober 1998, projekt
A022/75, objekt D268, mapa MX03,
2. DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Investicijski program–obnova investicijskega
programa iz leta 1998, IBE, oktober 2005, projekt A025/081D, objekt D268, mapa
D268---4X/M01,
3. Investicijski program za DV 2x400 kV Beričevo-Krško, IBE, april 2009.
Projektna dokumentacija
1.
Idejne zasnove, tehnična in ekonomska obdelava variantnih potekov tras,
Litijski odsek–varianti C1 in C1a, IBE, oktober 2001, projekt A025/24, objekt
D268, mapa ME04/1,
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2.
3.
4.

4.7.4

Idejne zasnove, tehnična in ekonomska obdelava variantnih potekov tras,
Šentrupertski odsek–varianti C2 in C2.1, IBE, november 2001, projekt
A025/24, objekt D268, mapa ME04/2,
Idejni projekt, IBE, Ljubljana, proj št. D268-A025/081A, januar 2004 (pet map
na javni razgrnitvi),
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. proj. D268–A025/081A
(petnajst map), IBE, november 2006.

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Vlada je dne 5. januarja 2006 sprejela Uredbo o DLN za DV 2x400 kV Beričevo–
Krško, ki je bila objavljena v Ur.l. RS št. 5/06. Tedaj so se pričele izvajati vse
aktivnosti za pripravo gradnje kot so: izdelava PGD, zbiranje projektnih pogojev in
soglasij k projektnim rešitvam, soglasij ter dokazil pravice graditi na zemljiščihsluţnostnih pogodb (priloga 5). Potek postopka prikazuje slika 17.
Slika 17: Grafični prikaz poteka postopka pridobivanja GD

Vir: ELES

Na podlagi pridobljenih mnenj k dopolnjenemu predlogu in nato sprejetega DLN se je
izdelal PGD. Urbanistično dokumentacijo, ki je del PGD predstavljajo deli DLN.
Tehnični del PGD je določen s predpisom, podrobnosti pa v projektni nalogi (PGD
obsega načrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih
inštalacij, opreme telekomunikacij...). Na podlagi PGD so bila pridobljena soglasja k
projektnim rešitvam, kar je podrobneje opisano v poglavju 4.7.7. Za PGD je bila nato
opravljena revizija. Na podlagi PGD in predloţenih dokazil o pravici graditi (pogodbe
o stvarni sluţnosti, odločbe UE ali MOP), soglasij k projektnim rešitvam in revizije,
MOP izda delno in dokončno GD.
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V času izvedbe priprave gradnje ter pridobitve GD je prišlo do obseţnih sprememb in
dopolnitev ZGO-1. Novi ZGO-1B je bil objavljen v Ur.l. 126/2007.
Vodilna mapa projektov v projektni dokumentaciji obsega lokacijske podatke, ključne
podatke in dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev projektantov in odgovornih projektantov ter njihove
odgovornosti. V PGD pa tudi dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za
ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s PA, izpolnjevanje bistvenih zahtev
nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku.
4.7.5

Okoljevarstveno soglasje

Po sprejetem DLN je investitor podal posebno vlogo na ARSO. Sestavni del vloge so
dokumenti, katere zahteva ZVO. Postopek izdaje OVS je urejen z zakonom (ZVO-1,
50.-67. člena). Po sprejemu uredbe o DLN je ELES pripravil vlogo za pridobitev OVS.
ARSO je preverila formalno in vsebinsko popolnost vloge. Skladno z določili (ZVO-1,
58. člen) je potrebno javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev OVS, PVO,
pisno mnenje o opravljeni reviziji in osnutek odločitve o OVS ter omogočiti izraţanje
mnenj in dajanje pripomb. Prvotno OVS je bilo nato razveljavljeno zaradi pritoţbe s
strani stranskega udeleţenca, ki je 19.10.2007 preko pooblaščenca poslal pritoţbo, v
kateri je zahteval odpravo predmetnega OVS. V pritoţbi je navedel, da je lastnik
zemljišča, na katerem je z OVS z dne 28.09.2007 dovoljen poseg DV 2x400 kV
Beričevo-Krško. ARSO je po preučitvi pritoţbe ugotovila, da se ima omenjeni stranski
udeleţenec pravico udeleţevati postopka kot stranski udeleţenec, saj je lastnik
nepremičnine v vplivnem območju, zaradi česar mu je ARSO po uradni dolţnosti
priznala status stranskega udeleţenca v predmetnem upravnem postopku. ELES se je
do pritoţbe opredelil z dopisom, v katerem navaja, da je pritoţba neutemeljena in
neupravičena. ARSO je pritoţbo stranskega udeleţenca dne 19.11.2007 odstopila v
reševanje organu II. stopnje, to je MOP. Le-to je dne 6.12.2007 izdalo odločbo, s
katero je odpravilo predmetno OVS ter vrnilo zadevo ARSO v ponovni postopek in
odločanje, saj je poleg zgoraj omenjenega, odkrilo še nepravilnosti v sami izvedbi
postopka s strani ARSO (ni bila izvedena javna razgrnitev). ARSO je nato dne
11.6.2008 v ponovnem pavilnem upravnem postopku izdala OVS za poseg DV 2x400
kV Beričevo–Krško (MOP, Okoljevarstveno soglasje) (priloga 6).
4.7.6

Sklepna ocena

V nadaljevanju je v tabeli 6 skladno z metodologijo prikazana skupna ocena vplivov
na okolje po posameznih sestavinah okolja za celotno traso DV od Beričevega do
Krškega.
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Tabela 6: Ocena po posameznih sestavinah okolja ob upoštevanju omilitvenih ukrepov

Vir: OIKOS (2007, str. 12)

stopnja
vpliva
0

opisna ocena

pojasnilo

ni vpliva

1

vpliv je majhen

z izgradnjo daljnovoda ne bo
nikakršnih vplivov na naravne
vrednote
trasa daljnovoda bo prečkala
območje
naravne
vrednote,
vendar to ne bo zahtevalo
nikakršnih posegov na tem
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območju

50

2

vpliv je zmeren

trasa daljnovoda bo prečkala
območje
naravne
vrednote,
zaradi tega bodo na tem območju
potrebni manjši posegi (npr.
posek obvodne vegetacije v pasu
50 m, dostopna pot do stebrov
prečka strugo potoka)

3

vpliv je velik

zaradi izgradnje daljnovoda bodo
prizadeta večja območja naravnih
vrednot, vendar to ne bo bistveno
vplivalo na njihovo stanje (npr.
strugo
potoka
prečka
več
dostopnih poti do stebrov). Sem
spadajo tudi manjša območja
izjemne naravne vrednote

4

vpliv je zelo velik, hud

zaradi izgradnje daljnovoda bo
uničena naravna vrednota ali pa
bo ta zelo ogroţena

Po temeljiti preučitvi stanja okolja v okolici trase predvidenega DV in oceni vplivov
izgradnje in obratovanja DV na posamezne sestavine okolja, lahko ugotovimo, da je
poseg z vidika vplivov na okolje, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, sprejemljiv.
Ugotovimo lahko, da bo v času gradnje vpliv največji na naravno in druţbeno okolje,
medtem ko bo vpliv delovanja DV največji na druţbeno okolje.
4.7.7

Podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij k projektnim
rešitvam

Soglasodajalec po ZGO-1 je drţavni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec
javnega pooblastila, za katerega je z zakonom ali s predpisom, izdanim na podlagi
zakona, določeno, da določa projektne pogoje in daje soglasja za graditev objektov.
Soglasje je potrditev takšnega pristojnega soglasodajalca, da je projektna
dokumentacija, izdelana skladno s pogoji, ki jih je predhodno določil za njeno
izdelavo. V nadaljevanju je prikazana tabela 7, v kateri je seznam upravljavcev
gospodarske javne strukture, soglasodajalcev na območjih varovanj in omejitev ter
drugih soglasodajalcev.
Tabela 7: Seznam upravljalcev in soglasodajalcev
Zap. št.
1.

Prometna
infrastruktura:

Soglasodajalec:
Javna agencija za
ţelezniški promet
Republike Slovenije
Kopitarjeva 5, 2000
Maribor
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Priloga
-

Opomba
Pristojnost
prenesena
na HSŢ,
zap. št. 5

2.

Ministrstvo za
promet, Uprava RS za
civilno letalstvo
p.p. 318,1001
Ljubljana

3.

Soglasje k mnenju
Ministrstvo za promet,
347-09-8140/2005-10
Direkcija RS za ceste
z dne 2.2.2006
p.p. 630, 8104 Novo
mesto
Odgovor na vlogo za
DARS, d.d.
soglasje
Ul. XIV divizije 4,
351D-60/03-PDP/MG3000 Celje
097 z dne 14.8.2007

4.

Holding Slovenske
ţeleznice

5.

6.

Energetska
infrastruktura

7.

Geoplin d.o.o.
Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001
Ljubljana

8.

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000
Celje

9.

Telekomunikacijska
infrastruktura:

10.

Varstvo voda:

11.

Varstvo okolja

12.

Elektro Ljubljana,
d.d.
Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana

Telekom Slovenije,
d.d.
Cigaletova 15, 1000
Ljubljana

Predhodno soglasje
642-42/2001 z dne
24.4.2006

Soglasje
10/1-6/00SM z dne
27.8.2007
Soglasje
1869/07-ML z dne
7.9.2007
Soglasje
S05-639/G-MP/SK z
dne 30.11.2005
Soglasje
1/23-58542/2005-FK z
dne 24.10.2005
Soglasje 27/2005-UP z
dne 18.11.2005,
podaljšano 28.7.2008

Sklep o zavrţbi vloge z
Ministrstvo za okolje in
dne
prostor, Agencija RS
30.7-2007
za okolje, Urad za
upravljanje z vodami
Vojkova 1b, 1000
Ljubljana
Okoljevarstveno
Ministrstvo za okolje in
soglasje št 35402prostor, Agencija RS
10/2006-52
za okolje, Urad za
z dne 11.6.2008
varstvo okolja
Vojkova 1b, 1000
Ljubljana
Soglasje št. 3-IIIZavod RS za varstvo
512/2-O-07/AŠ
narave
Z dne 23.7.2007
Kersnikova 3, 1001
Ljubljana
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DV je izven
območja
prometnic iz
pristojnosti
DARS-a

Velja mnenje k
DLN !

13.

Zavod za gozdove
Slovenije, Območna
enota Ljubljana
Trţaška c. 2, 1000
Ljubljana

14.

Zavod za gozdove
Slovenije, Območna
enota Breţice
Bratov Milavcev 61,
8250 Breţice

15.

Varstvo kulturne
dediščine

16.

Varstvo pred
naravnimi in drugimi
nesrečami:

17.

Upoštevanje
obrambnih potreb

18.

19.

Drugi soglasodajalci

20.

Drugi soglasodajalci

21.

Soglasje št. 271118/07-II/SM
Z dne 1.8.2007

Soglasje
271-36/07
z dne 31.7.2007

Soglasje
Ministrstvo za kulturo,
35002-55/2007/3
Uprava RS za kulturno
Z dne 16.7.2007
dediščino
Maistrova
10, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za
obrambo, Inšpektorat
RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi
nesrečami
Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana
Soglasje
Ministrstvo za
801-09-154/2000
obrambo, Direktorat za
(brez datuma)
obrambne zadeve,
Sektor za civilno
obrambo
Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana
Vloga ELES št.
Ministrstvo za
4337/59/mm z dne
obrambo, Uprava RS
11.7.2007
za zaščito in reševanje
+ vročilnica
Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana
Soglasje št. 360Ministrstvo za
7/2007/131
z
gospodarstvo,
dne 21.11.2008
direktorat za energijo
Savska cesta 3
1000 Ljubljana
Odgovor na vlogo za
Ministrstvo za
soglasje z dne
kmetijstvo, gozdarstvo
20.7.2008
in prehrano
Soglasje št, 420Zavod za ribištvo
209/2008/2
Slovenije,
Z dne 28.7.2008
Zupančičeva 9, 1000
Ljubljana
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Prostojnost
prenešna na
Upravo RS za
zaščito in
reševanje,
zap. št. 18

Ni odgovora

Velja mnenje k
DLN !

22.

Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za
gospodarske javne
sluţbe in promet
Trg MDB 7, 1000
Ljubljana

23.

Občina Dol pri
Ljubljani
Dol 1, 1262 Dol pri
Ljubljani

24.

25.

26.

Soglasje št.
351-1119/07-2-MB

24.9.2008

Soglasje za 1. leto št,
31200-0002/1998-23 z
dne 8.12.2008

Soglasje
Občina Šmartno pri
347-056/2007
Litiji, Občinska uprava,
z dne 30.7.2008
Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji
Soglasje
Občina Litija, Oddelek
351-114/2007
za urejanje prostora in
z dne 20.5.2008
gospodarstvo
Jerebova 14, 1270
Litija
Soglasje št. 202/07
Občina Šentrupert
z dne 28.8.2007
Šentrupert 33
8232 Šentrupert
(prej občina Trebnje)

27.

Občina Trebelno
Mokronog

Soglasje št. 300/7
z dne 26.7.2007

(prej občina Trebnje)
28.

Občina Škocjan
Škocjan 67
8275 Škocjan

29.

30.

4.7.8

Občina Sevnica
Glavni trg 19a, 8290
Sevnica

Zavrnitev št. 15020010/2007 z dne
31.7.2008 Ponovna
vloga 4.6.2009 (datum
prejemna na
povratnici)
Soglasje
351010195/1999
z dne 24.06.2009

Negativno
mnenje ! Molk
organa –
soglasje je
dano.

Soglasje
Občina Krško,
351-232/2007 O605
Občinska uprava
MPRO-OU-P2
Cesta krških ţrtev 14,
z dne 312.7.2007
8270 Krško
Vir: ELES (Puhek, Belak)

Lastniška problematika

ELES, Sluţba za pripravo gradenj in za soglasja se ukvarja s postopki priprave
gradnje in pridobitve GD. Med ta dela spada tudi zbiranje dokazil o pravici graditi
oziroma priprava sklepanja sluţnostnih pogodb z lastniki zemljišč, ki leţijo v koridorju
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DV. Ta koridor je bil določen v sklopu sprejetja DLN. Za vse parcele je bilo potrebno
najti lastnike, izvesti cenitve odškodnin za ustanovitev sluţnosti (ločeno za kmetijske,
gozdne in stavbne površine), pripraviti sluţnostne pogodbe ter jih opremiti s cenilnimi
zapisniki. Zbiranje dokazil o pravici graditi se nanaša tako na fizične kot na pravne
osebe.
V DV koridorju in območju dostopnih poti imamo cca 3300 parcel, cca 1900 lastnikov
in 1250 sluţnostnih pogodb. Za vse omenjene parcele in lastnike so pooblaščeni
cenilci izvedli oglede in izdelali cenitve za odškodnine za ustanovitev sluţnosti
(kmetijske, gozdarske, gradbene itd,…). Sodelavci ELES so pripravili vse sluţnostne
pogodbe ter jih opremili s predhodno izdelanimi cenilnimi zapisniki. Del sluţnostnih
pogodb so po pošti poslali lastnikom. Vse preostale lastnike so obiskovali zunanji
pogodbeni partnerji. Za koordinacijo ter samo izvedbo vseh teh del skrbi pet delavcev
ELES koordinatorjev. V ta dela so vključene tudi ELES pravna, komercialna in
finančna sluţba. Dela se vodijo preko ELES informacijskega sistema. Ta dela so se
pričela 5.1.2006 po sprejetju Uredbe o DLN za DV 2x400 kV Beričevo–Krško.
Na dan 1.7.2009 je bilo lastniško stanje naslednje: rešenih 1046 pogodb oziroma 83
%; rešenih preko 80 % parcel; od 227 SM rešenih 177 SM oiroma 78 %. Na sliki 18
je slikovni barvni prikaz lastniške problematike na trasi DV, s pomočjo ELES
informacijskega sistema. Ta je mesečno aţuriran v namen spremljanja stopnje
izgotovitve pridobljenih sluţnostnih pogodb na projektu.
Slika 18: Grafični prikaz lastniško rešene-nerešene problematike

Vir: ELES (Madelj)
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4.7.9

Sluţnost v javno korist

Sluţnost v javno korist je ena izmed posebnih oblik sluţnosti. Urejena je v ZUreP-1
(ZUreP-1, 92. – 114. člena), kjer je določeno, da se lastninska pravica na
nepremičnini lahko začasno ali trajno omeji, če je to nujno potrebno za postavitev
omreţij in objektov gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje.
Sluţeče zemljišče je tisto zemljišče, ki je obremenjeno s sluţnostjo in je zato njegov
lastnik omejen pri izvrševanju lastninske pravice. Sluţnostni upravičenec (ELES) je
tisti, ki ima na sluţečem zemljišču pravico izvrševati sluţnost.
Postopek ustanovitve začnemo s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi sluţnosti z odločbo
drţavnega organa. Zakon prednostno določa, da mora sluţnostni upravičenec
lastniku zemljišča, ki naj bi se obremenilo s sluţnostjo v javno korist, prvemu
ponuditi sklenitev pogodbe o ustanovitvi sluţnosti. Pogodba mora biti sestavljena v
pisni obliki in mora vsebovati določila o odškodnini, zemljiškoknjiţno dovolilo za vpis
sluţnosti in opis vsebine sluţnosti. Sluţnost je ustanovljena z dnem vloţitve predloga
za vpis v zemljiško knjigo.
Sluţnost je dopustno ustanoviti le v javno korist, torej v korist drţave, občine oziroma
izvajalca javne sluţbe (v obravnavanem primeru je to ELES). Za dosego javne koristi
je ta vrsta sluţnosti nujno potrebna. Zagotovljeno mora biti sorazmerje s posegom v
zasebno lastnino. Ustanovitev sluţnosti ni dopustna, če drţava ali občna razpolaga z
drugo ustrezno nepremičnino.
V praksi se velikokrat pojavijo primeri, ko se lastniki zemljišč upirajo ustanovitvi
sluţnosti v javno korist. V teh primerih lastniki zemljišč ne ţelijo podpisati ponujene
pogodbe, zato se pri upravnem organu zahteva ustanovitev sluţnosti–omejitev
lastninske pravice v javno korist oziroma prisilna ustanovitev. Sluţnost je v takem
primeru ustanovljena z odločbo upravnega organa, ki mora ravno tako kot pogodba
vsebovati določilo o odškodnini in natančen opis vsebine sluţnosti.
4.7.10 Potek pridobitve gradbenega dovoljenja
Končana izdelava PGD je bila dne 2.4.2007. Vloga za GD je bila oddana dne
26.11.2007. Vloga je bila iz strani MOP zavrnjena zaradi odprave OVS. Nato je bila
dne 25.7.2008 izdelana II. verzija vloge za pridobitev GD, ki je bila vloţena 6.8.2008
na MOP. MOP je dne 20.10.2008 izdal zapisnik za sestavo dopolnjene vloge za GD. V
ta namen je investitor zaprosil za podaljšanje roka dopolnitve vloge za GD. Investitor
je spremenil in dopolnil vlogo zaradi sprejema novega Pravilnika o projektni
dokumentaciji in zaradi zahtev upravnega organa. Vlogo je 20.2.2009 dopolnil tudi z
dodatno pridobljenimi dokazili o pravici graditi. MOP je na sestankih v maju in juniju
2009 podal dodatne zahteve v zvezi z vlogo za izdajo DELNEGA GD, kar je zahtevalo
dodatne aktivnosti investitorja. Investitor je izvedel dopolnitev vloge in jo dne
15.7.2009 predal na MOP.
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ELES je opozarjal na problematiko graditve in neučinkovitost zakonodaje, saj je
zakonodaja v zvezi z elektromagnetnim sevanjem zelo stroga. Veljati so začeli višji
standardi, potrebni so bili večji odmiki stanovanjskih objektov od DV in podobno.
Pred sprejemom ZUreP je ELES podal predlog, da se zadeve vodijo usklajeno, kar pa
ni bilo upoštevano. Postopek priprave DLN (DPN) namreč poteka vzporedno s
postopkom presoje vplivov na okolje, vendar pa so za vsakega potrebni različni
dokumenti, kar zahteva veliko časa za izdelavo in pridobitev različne dokumentacije.
ELES je predlagal, da bi isti dokumenti sluţili za oba postopka, s čimer bi se izognili
nepotrebnemu podvajanju. Predlog ţal ni bil upoštevan.
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5 ZAKLJUČEK
Elektroenergetsko 400 kV prenosno omreţje RS ima ţarkasto obliko. Z izgradnjo
novega DV, ki bo povezoval razdelilne transformatorske postaje Beričevo in Krško, bo
nastala notranja slovenska zanka, prenosno omreţje pa bo pridobilo večjo
zanesljivost in pretočnost električne energije. Zamisel izgradnje DV 2x400 kV
Ljubljana–Krško je ţe stara, saj je bila v načrtu ţe, ko se je načrtovalo 400 kV
prenosno omreţje Jugoslavije t.i. zanka "Nikola Tesla". Sedaj je ELES tik pred
pridobitvijo GD, ki bo omogočilo gradnjo novega DV v samostojni Sloveniji, ki nosi
ime DV 2×400 kV Beričevo–Krško.
V času, ko je nastajala diplomska naloga, je investitor ELES podal vlogo za GD na
MOP. Čeprav lastniška problematika še ni v celoti rešena, se predvideva, da bi se v
letošnjem letu pridobilo delno GD. Le-to investitorju dovoljuje, da lahko začne s
projekti za razpis, z zakoličbo SM in gozdnega roba, z gozdnimi poseki, ureditvijo
dostopnih poti, da se lahko prične graditi DV, kjer ima urejeno sluţnost.
Sama menim, da je postopek pridobitve sprva DLN in kasneje izdaje GD zelo dolg
oziroma predolg. V obravnavanem primeru je postopek pridobitve DLN trajal kar 8 let
od pobude drţave. Vse do danes pa GD še vedno ni izdano, saj ima ELES kot
upravljavec gospodarske javne infrastrukture za oskrbo in prenos električne energije
mnogokrat teţave s strani lastnikov posameznih parcel za pridobitev dokazila o
pravici graditi, kar je priloga PGD. Zato v celotnem postopku izdajatelj MOP navadno
izda najprej delno GD (zato da se lahko prične z gradnjo) zaradi vseh predhodno
omenjenih teţav in šele čisto na koncu izda dokončno GD. Opaţam, da je vzrok
večini teh problemov v nenehno speminjajoči se zakonodaji, na katero se navezuje
gradnja gradbeno inţenirskih objektov, med katere sodi tudi DV 2×400 kV Beričevo–
Krško. Novejša zakonodaja namreč zahteva precej več usklajevanj z lokalnimi
skupnostmi ter drugimi NUP, ki so dodali veliko dodatnih zahtev v zvezi z
obravnavano traso. Zahtevanih je tudi več postopkov kot včasih, kot so npr. presoja
vplivov na okolje in priprava DLN (DPN)–leta 1984 DLN namreč ni bil potreben, saj se
je zadeva urejala na podlagi lokacijske dokumentacije. Zaradi omenjenega je potek
trase tudi precej drugačen od prvotno načrtovane, kar je podrobneje opisano v
diplomski nalogi sami.
Sama sem pri projektu aktivno udeleţena v organizaciji pri pripravi del. Skrbim za
pripravo dokumentacije za pripravo sklepanja sluţnostnih pogodb ter za sklepanje
pogodb z lastniki zemljišč. V Sluţbi za pripravo gradenj in za soglasja vlagamo velike
napore za odpravo teţav, ki se ponavljajo iz leta v leto, pri čemer bi bili uspešnejši z
ustrezno podporo znotraj in zunaj podjetja.
V podjetju in izven podjetja smo opozarjali na problematiko graditve in predvsem na
neučinkovitost zakonodaje, ki še posebej ovira pripravo gradnje elektroenergetskih
prenosnih objektov. Pogost problem so zahteve lokalnih skupnosti s podporo
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predstavnikov občin za spremembo tras, pri čemer investitor nima nikakršne podpore
drţavnih organov. Opozarjali smo na probleme nerešenih denacionalizacijskih
postopkov, dedovanj, neskladnosti zemljiške knjige in zemljiškega katastra z
dejanskim stanjem na terenu, neusklajenosti zakonodaje ali njenega tolmačenja,
pogostem spreminjanju zakonodaje, neskladja prostorskih podatkov med seboj
(topografske karte, katastri in snemanje na terenu) in podobno. Podali smo nekaj
predlogov za spremembo zakonodaje, vendar večinoma niso bili upoštevani (glej
poglavje 4.7.10.).
Problemi informacijske podpore delu sluţbe so se v letu 2006 sicer zmanjšali, vendar
še vedno niso na zadovoljivem nivoju. Pogosto informacijska podpora ne deluje ali
deluje nezanesljivo. Zastavljen koncept, ki se odraţa v delovanju EGIS programa, bi
bilo nujno implementirati v celotnem podjetju, kar bi bistveno olajšalo poslovanje.
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PRILOGA 5: OSNUTEK SLUŢNOSTNE POGODBE ZA FIZIČNE OSEBE
POGODBA ŠT. 1459/2007

rač. št.: 10068/2007

O USTANOVITVI SLUŢNOSTI ZA DALJNOVOD 2x400 kV BERIČEVO–KRŠKO

ki jo skleneta
ime in priimek lastnika

Naslov

poštna številka in kraj

RUNTOLE 15

1360 Vrhnika

ali naziv podjetja
TINA GRMEK

(v nadaljevanju: lastnik; opomba: uporabljena moška slovnična oblika v ednini »lastnik«
velja tudi za ţensko slovnično obliko)
ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2; matična št.: 5427223; identifikacijska
št. za DDV: SI 20874731, ki jo zastopa direktor mag. Vitoslav Türk

(v nadaljevanju :

sluţnostni upravičenec)
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je:
lastnik

(ime in priimek

naslov

kraj

RUNTOLE 15

1360

ali naziv podjetja)
TINA GRMEK

EMŠO ali mat.

lastniški

št. podjetja

deleţ
1/1

Vrhnika
v navedenih idealnih deleţih lastnik zemljišč(a)
šifra in ime katastrske občine

Z.K. vloţek

parcelna številka

1397 TRŢIŠČE

1241

797/31,

797/32,

797/33
- da je

sluţnostni upravičenec lastnik gospodujočega zemljišča, parc. št. 569/1,

vpisanega v vloţku št. 435, k.o. Beričevo (razdelilna transformatorska postaja), na katerem
se prične daljnovod DV 2x400 kV Beričevo-Krško (v nadaljevanju : DV);
- da je za gradnjo daljnovoda sprejeta Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za DV 2x400
kV Beričevo-Krško (Ur.l. RS št. 5/06 - v nadaljevanju Uredba o DLN), ki je podlaga za
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ureditev pravnega razmerja med sluţnostnim upravičencem in lastnikom zemljišča v zvezi z
gradnjo, obratovanjem in vzdrţevanjem tega DV.
- da je širina daljnovodnega koridorja (trasa) določena z Uredbo o DLN in znaša 50 m (25
m levo in 25 m

desno od osi daljnovoda). Trasa se lahko razširi zaradi

zagotavljanja

varnostnih razdalj (dodatni gozdni posek zaradi narave terena).
- da je potrebno zaradi dostopa do DV stebrov v nekaterih primerih zgraditi dostopno pot v
širini okvirno 4 m.
2. člen
Lastnik dovoljuje sluţnostnemu upravičencu tako v svojem imenu kakor tudi v imenu svojih
pravnih naslednikov, da zaradi gradnje DV
- na zemljišču iz 1. člena te pogodbe
šifra in ime katastrske občine

parcelna številka

1397 TRŢIŠČE

797/31, 797/32

napelje električne vodnike in zaščitno vrv z vgrajenimi optičnimi vlakni, postavi na njem
začasne opore, sidra in podobne naprave,

izvede predviden gozdni posek, izvede

dostopno pot v skladu s tehnično dokumentacijo ter hodi in vozi po zemljišču;

- na zemljišču iz 1. člena te pogodbe
šifra in ime katastrske občine

parcelna številka

1397 TRŢIŠČE

797/33

postavi DV steber št. 153A s pripadajočimi el. vodniki, začasne opore, sidra in podobne
naprave, izvede predviden gozdni posek,

izvede dostopno pot v skladu s tehnično

dokumentacijo ter hodi in vozi po zemljišču;

Prav tako lastnik dovoljuje sluţnostnemu upravičencu in njegovim izvajalcem, da na
zemljišču iz 1. člena te pogodbe izvajajo vsa dela, ki so potrebna za postavitev,
obratovanje, nadzor, vzdrţevanje in rekonstrukcijo daljnovoda ter se v zvezi s tem zavezuje
sluţnostnemu upravičencu in njegovim izvajalcem dopustiti neoviran dostop do sluţečih
zemljišč in daljnovodnih stebrov ob katerem koli času.
Lastnik se zase in za svoje pravne naslednike zavezuje opustiti pogozdovanje oz sajenje
ostalega drevja na zemljiščih tako, da v nobenem primeru drevje ne bo preseglo višine tri
(3) metre.
Sluţnostni upravičenec bo v skladu z Uredbo o DLN izbral način dostopa, ki bo v najmanjši
moţni meri motil oz. obremenjeval zemljišče iz 1. člena te pogodbe.
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Za vsak načrtovan poseg bo o tem predhodno obvestil lastnika.
3. člen
lastnik

(ime

in

priimek

naslov

kraj

EMŠO ali mat. št.

ali ime podjetja)
TINA GRMEK

podjetja
RUNTOLE 15

1360 Vrhnika

dovoljuje zase in za svoje pravne naslednike, da se na zemljišču :
šifra in ime katastrske občine

Z.K. vloţek

parcelna številka

1397 TRŢIŠČE

1241

797/31,

797/32,

797/33
vknjiţi sluţnostna pravica v obsegu :
»zgraditev, obratovanje, nadzor, vzdrţevanje in rekonstrukcija daljnovoda 2x400 kV
Beričevo–Krško, neoviran dostop do sluţečih zemljišč ter hojo in voţnjo po njih ob katerem
koli času« ,
kot je podrobneje opisano v prejšnjem členu te pogodbe,

»v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 569/1, vpisanega v vloţku št. 435, k.o.
Beričevo« .
4. člen
V primeru, da pravic iz te pogodbe sluţnostni upravičenec iz kakršnegakoli razloga ne bo
mogel vknjiţiti v zemljiško knjigo, se lastnik, na predlog sluţnostnega upravičenca zavezuje
skleniti ustrezen aneks k tej pogodbi ali priskrbeti listino, sposobno vknjiţbe.
V primeru prodaje ali drugačnega prenosa lastninske pravice na tem zemljišču bo lastnik
poskrbel tudi za prenos te sluţnosti.
5. člen
Stroški notarske overitve te pogodbe in stroški vknjiţbe sluţnosti po tej pogodbi v
zemljiško knjigo bremenijo sluţnostnega upravičenca.
6. člen
Sluţnostni upravičenec se zavezuje povrniti lastniku škodo za sluţnost in gradnjo
daljnovoda na zemljišču iz 1. člena te pogodbe na podlagi cenitvenega poročila, ki ga je
izdelal sodni izvedenec in cenilec Drago Đurasević, univ. dipl. inţ.gozd..
Sluţnostni upravičenec izplača
lastniku (ime in priimek ali lastniški deleţ

davčna št. ali ID štev. na njegov račun št.
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naziv podjetja)
TINA GRMEK

za DDV
1/1

93484766

za povzročeno škodo škodo zaradi sluţnosti
v neto znesku
EUR/SIT

na kmetijskem in/oz.

škodo zaradi

SKUPAJ škodo v neto

sluţnosti na

znesku EUR/SIT

gozdnem zemljišču v stavbnem zemljišču v
neto znesku EUR/SIT

2.800,98 EUR/

2.837,30 EUR/

671.226,85 SIT

679.930,57 SIT

neto znesku EUR/SIT
0,00 EUR/
0,00 SIT

5.638,28 EUR/
1.351.157,42 SIT

v roku 30 dni od dneva, ko lastnik pri notarju overi svoj podpis na tej pogodbi oz. v 15
dneh, ko firma izstavi (bruto) račun za izplačilo ocenjene škode.
Sluţnostni upravičenec bo poleg neto zneska iz cenitve od odškodnine za sluţnost plačal
tudi akontacijo dohodnine oz. DDV.

V primeru, če bo dejansko povzročena škoda zaradi gradnje večja od vnaprej ocenjene, bo
investitor lastniku po opisanem postopku izplačal razliko v 30 dneh po končani gradnji na
podlagi poravnave o povračilu škode.
7. člen.
Lastnik zemljišča dovoli sluţnostnemu upravičencu in njegovemu pravnemu nasledniku, da
odstrani drevje in poseka veje, ki bi ovirale napravo ali nemoteno delovanje daljnovoda, ter
da v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi za graditev in vzdrţevanje nadzemnih
elektroenergetskih vodov vzdrţuje traso daljnovoda.
Lastnik dovoljuje sluţnostnemu upravičencu, da le-ta v 30 dneh po izvedenem poseku na
svoje stroške poskrbi za odstranitev posekanega drevja, če tega ne stori lastnik. Lastnik v
tem primeru ne bo uveljavljal nobenih dodatnih zahtevkov zoper sluţnostnega upravičenca.
8. člen
Sluţnostni upravičenec oz. njegov pravni naslednik se prav tako zavezuje povrniti vso
škodo, ki bi nastala ob nadzoru, vzdrţevanju in rekonstrukciji DV.
Višina škode iz 1. odstavka tega člena, bo določena in izplačana na način iz 6. člena te
pogodbe na podlagi poravnave o povračilu škode.
9. člen
S podpisom te pogodbe zaradi ustanovitve sluţnosti se podpisniki izognejo postopku za
omejitev lastninske pravice z ustanovitvijo sluţnosti v javno korist po Energetskem zakonu
(EZ - Ur.l. RS, št. 79/1999 (8/2000 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I250/00-14, EZ-A - 51/2004, EZ-B - 118/2006).
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10. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore uredili sporazumno. V nasprotnem primeru je za
reševanje spora pristojno sodišče, kjer leţi sluţeča nepremičnina.
11. člen
Pogodba je sestavljena v toliko enakih izvodih, da prejme lastnik en izvod, sluţnostni
upravičenec pa dva izvoda, od katerih je en izvod notarsko overjen.

V .............…..........., dne ....................

V …………….….., dne …………...

Lastnik:

ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.
direktor:
mag. Vitoslav Türk

Pogodba je bila overjena dne …………………..(ročni zaznamek)
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PRILOGA 6: OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE
Študentka Tina Grmek izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom
Priprava graditve daljnovodne povezave Beričevo-Krško, ki sem ga napisala pod
mentorstvom viš. pred. mag. Dušana Blaganje ter s podpisom dovoljujem objavo
diplomske naloge na internetu.

………………………………………

Diplomsko nalogo je lektorirala Kosana Jarec.
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