Številka: 352-02-360/2005 (1906)
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OB INSKEMU SVETU MESTNE OB INE NOVO MESTO

Zadeva:

DRŽAVNI PROSTORSKI NA RT ZA PRENOSNI PLINOVOD R45 ZA
OSKRBO BELE KRAJINE

Namen:

Informacija o javni razgrnitvi dopolnjenega
prostorskega akta in okoljskega poro ila

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1)
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08)

osnutka

državnega

Pripravljalec gradiva: Mestna ob ina Novo mesto, Oddelek za prostor
Poro evalec:

Mojca Tav ar, vodja oddelka za prostor

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepa:

Ob inski svet se je seznanil z informacijo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka državnega prostorskega na rta za prenosni plinovod R45 za
oskrbo Bele Krajine in okoljskega poro ila.

ŽUPAN
Alojzij Muhi

PRILOGE:
•
Informacija o javni razgrnitvi;
•
povzetek za javnost.
DOSTAVITI:
•
Naslov, tu
•
spis, tu
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PREDMET:

Državni prostorski na rt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele
Krajine
Informacija o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka in okoljskega
poro ila

1. UVOD
Skozi prostor Mestne ob ine Novo mesto poteka trasa predvidenega prenosnega plinovoda
R45 za oskrbo Bele Krajine. Potek predvidenega plinovoda je prikazan v prilogi 1 (povzetek
za javnost). Plinovod je skladno z Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
(Uradni list RS, št. 95/07) državna prostorska ureditev, ki se na rtuje z državnim prostorskim
na rtom (v nadaljevanju DPN). Priprava DPN je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.
Postopek priprave državnega prostorskega na rta za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine se
je pri el kot priprava državnega lokacijskega na rta v letu 2004.
MONM je dne 18.8.2009 prejela obvestilo MOP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN
in okoljskega poro ila. MO NM je pri pripravi DPN že sodelovala v predhodnih fazah, ko je
podala smernice za na rtovanje.
Investitor posega v prostor in naro nik DPN je Geoplin plinovodi d.o.o., izdelovalec DPN pa
podjetje Projekt d.d. Nova Gorica.
2. JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA DPN IN OKOLJSKEGA
PORO ILA
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka DPN in okoljskega poro ila poteka od 07.09.2009
do vklju no 07.10.2009. Javna razgrnitev poteka hkrati tudi na Ministrstvu za okolje in
prostor in v prostorih ob ine Semi , Metlika in rnomelj.
Gradivo je v asu javne razgrnitve dostopno v prostorih uprave Mestne ob ine Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 1. nadstropje, Oddelek za prostor ter v digitalni obliki na spletnih straneh
Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si.
Javna obravnava bo v Mestni ob ini Novo mesto potekala dne 17.09.2009 ob 19.00 uri v
sejni sobi MO NM, Glavni trg 7 (rotovž).

Javno naznanilo o javni razgrnitvi je bilo objavljeno v asopisih Dnevnik, Dolenjski list in
Belokranjec dne 27.8.2009 ter na spletni strani MONM dne 20.08.2009. MO NM je obvestila
tudi vse predsednike tangiranih krajevnih skupnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
DPN.
Predlagana trasa pa je bila tudi dvakrat javno razgrnjena in sicer v dopolnjenem osnutku
Ob inskega prostorskega na rta MO NM, katero je Ob inski svet potrdil v asu 1. in 2.
javne razgrnitve OPN.
Pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu se v asu javne razgrnitve lahko vpišejo v
knjige pripomb, ki so na voljo ob razgrnjenemu gradivu, ali pa se pošljejo na elektronski
naslov gp.mop@gov.si. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi na zapisnik na javni
obravnavi. Ministrstvo za okolje in prostor bo pripombe in predloge preu ilo in v roku 30 dni
po kon ani javni razgrnitvi do njih zavzelo stališ e. Stališ a do pripomb in predlogov bodo
objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si in
posredovana vsem štirim ob inam. Utemeljene pripombe bodo smiselno upoštevane pri
izdelavi predloga DPN. Po uskladitvi predloga z nosilci urejanja prostora, bo DPN z uredbo
sprejela Vlada RS.
3. VPLIV NA PRORA UN
Priprava in izvedba DPN ne bo vplivala na prora un MONM.

Pripravila:
Janja NOVOSEL, univ. dipl. geog.
Mojca TAV AR
VODJA ODDELKA

mag. Sašo MURTI
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

PRILOGE:
1. povzetek za javnost.
POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.
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A) POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA - DPN
POBUDA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA (DLN)
(dopis št. 311-34/01, z dne 1. julija 2004)

PROUČITEV POBUDE,
POSREDOVANJE
OBVESTILA O NAMERI, PRIPRAVA
PREDLOGA
PROGRAMA PRIPRAVE

1. PROSTORSKA
KONFERENCA
(dne 16. 12. 2004)

DOPOLNITEV PROGRAMA PRIPRAVE S PRIPOROČILI S PROSTORSKE
KONFERENCE IN Z OBVEZNOSTJO CPVO TER OBJAVA V URADNEM LISTU
(Uradni list RS, št.34/2005 z dne 1. 4. 2005)

PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN NJIHOVA
ANALIZA

SPREJEM ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(Uradni list RS, št. 33/07) IN PODZAKONSKIH PREDPISOV
(postopek priprave državnega lokacijskega načrta se spremeni v postopek
priprave državnega prostorskega načrta.)

PRIDOBITEV
DOPOLNJENIH
SMERNIC NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA
(avgust 2007)
IN NJIHOVA ANALIZA
(november 2007)

IZDELAVA IN
UTEMELJITEV
STROKOVNE
REŠITVE

ZAGOTOVITEV
STROKOVNIH
PODLAG

IZDELAVA
OKOLJSKEGA
POROČILA

PREDSTAVITEV VARIANT IN IZBRANE VARIANTEPREDSTAVNIKOM OBČIN
(29. 5. 2008)

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA DPN
IN OKOLJSKEGA POROČILA
(november 2008, junij 2009)

PRIDOBITEV MNENJA O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA
DPN IN OKOLJSKEGA POROČILA
(avgust in september 2009)

JAVNE
OBRAVNAVE
(september
2009)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE
PREDLOGA DPN

DOPOLNITEV STROKOVNIH
PODLAG

IZDELAVA PREDLOGA DPN

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

SPREJEM UREDBE O DPN NA VLADI RS IN OBJAVA V URADNEM LISTU RS
(Uradni list RS, št… z dne… )

OBVESTILO O SPREJEMU DPN
(dne… )

B) OPIS NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV
Osnovni cilj izvedbe prenosnega plinovoda R45 za Belo Krajino je omogočiti
oskrbo industrije in široke potrošnje na območju občin Novo Mesto, Semič,
Črnomelj in Metlika. Zaradi razvoja potreb po večjih količinah zemeljskega
plina v Beli Krajini v naslednjih letih, je Geoplin plinovodi d.o.o. kot izvajalec
gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina dolžan pravočasno
ustvariti pogoje za povečan odjem oziroma novo točko odjema v
slovenskem omrežju zemeljskega plina. S tem plinovodom bo industriji in
široki potrošnji v Beli Krajini omogočen odjem zemeljskega plina. Z
izgradnjo plinovodnega sistema se bodo ob povečanju porabe zemeljskega
plina povečali energetski in ekonomski učinki ter zmanjšali okoljski vplivi.
V skladu z določbami je minister za okolje, prostor in energijo je z dopisom
št. 311-34/01, z dne 1. julija 2004 podal pobudo za pričetek postopka
priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R45 za oskrbo
Bele krajine. Pobuda je dokumentirana z gradivom »Prenosni plinovod
(R45) od Novega mesta do Črnomlja, Metlike in Semiča idejna zasnova, ki
jo je izdelal Geoplin plinovodi d.o.o, junij 2004.
Predlagana trasa načrtovanega plinovoda R45 temelji na predhodni študiji
variant. Kot strokovna podlaga pri izdelavi DPN so bili uporabljeni Idejni
projekt in Okoljsko poročilo ter ostale strokovne podlage, ki so navedene v
dopolnjenem osnutku DPN.
Trasa plinovoda R45 poteka preko območja občine Novo mesto, Semič,
Metlika in Črnomelj. Izgradnja prenosnega plinovoda vključuje polaganje
plinovodne cevi, izvedbo povezave z obstoječim plinovodom M4/2 v
Odcepu Lešnica in spremljajočih objektov. Na vseh odsekih trasa plinovoda
poteka kot nova trasa v prostoru. Dolžina načrtovanega plinovoda R45 je
39.017 m; odsek plinovoda Odcep Lešnica - MRP Črnomelj je dolžine
33.992 m, odsek plinovoda Odcep Metlika – MRP Metlika je dolžine 5,025
m.
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem DPN so: prenosni plinovod
R45 dimenzije do največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 bar od
Odcepa Lešnica (km 0+000) do MRP Črnomelj (km 33+896) ter od
Odcepa Metlika, ki se nahaja v stacionaži (km 20+338) oz. stacionaži (km
MET 0+000) do MRP Metlika (km MET 5+025), ureditev merilno
regulacijskih postaj Semič, Metlika, Črnomelj, ureditev Odcepa Lešnica,
Odcepa za Metliko, ureditev sekcijsko zaporne postaje- BS1 – R45 Vinja
vas, izvedba optičnega kabla za prenos podatkov ob celotni dolžini trase
prenosnega plinovoda, ureditev pripadajoče prometne, energetske,
telekomunikacijske in komunalne infrastrukture za potrebe plinovoda R45
ter ureditev začasnih deponij za čas gradnje.
Plinovod bo na mestih križanja s cestami in drugimi infrastrukturnimi
objekti vkopan na ustrezno globino in primerno zaščiten glede na
geomehanske razmere na območju prečkanja.
Prečkanja pod pomembnimi infrastrukturnimi objekti se pravilo izvede s
podvrtavanjem, ostala pa s prekopom. Prečkanja pod pomembnimi
infrastrukturnimi objekti se pravilo izvede s podvrtavanjem, ostala pa s
prekopom. Predvidena je izgradnja, prestavitev, zamenjava ali zaščita
vseh prizadetih energetskih, komunalnih in teleprenosnih objektov in
naprav.
DPN predvideva izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za varstvo kulturne
dediščine, naravnih vrednot, naravnega okolja, gozdnih in kmetijskih
zemljišč, površinskih in podzemnih voda, tal, zraka ter ukrepov za varstvo
pred hrupom. Na območjih prehoda preko gozda bo saniran in na novo
zasajen gozdni rob. Vse ostale površine bodo oblikovane skladno z
obstoječim stanjem (sanacija v obstoječe stanje). Pri tem bo upoštevan
krajinsko ekološki vidik (sonaravne ureditve vodotokov, obnova gozdnih
robov, ohranitev mokrišč in sukcesijske zarasti).

Opis trase prenosnega plinovoda po odsekih:

ODSEK ODCEP LEŠNICA – BS1 NA R45 VINJA VAS (km 0+000do km
11+592)
Trasa plinovoda R45 se naveže na obstoječi plinovod M4/2 v Odcepu
Lešnica. Po prečkanju avtoceste Lešnica-Kronovo se spusti do reke Krke,
jo prečka, ter v nadaljevanju vzpne v smeri Žihovega sela. Nadalje se
polagoma spušča proti Smolenji vasi, ki jo zaobide po vzhodni strani, prav
tako naselje Mali Slatnik. Z obdelovalnih površin preide v gozdno
območje Goteniškega boršta in se nadaljuje proti naselju Šentjošt.
Nadalje plinovod poteka po gričevnatem svetu pretežno v smeri
jugozahod. Severno od naselja Črmošnjice pri Stopičah se trasa obrne v
smer jug-jugozahod. Severovzhodno od Črmošnjic pri Stopičah trasa
izstopi iz področja gozda in spusti v dolino potoka Klamfer. Po prečkanju
potoka se strmo vzpne do n.v. 250m ter se po pobočju spušča proti
vodotoku Težka voda. Nekaj časa poteka po desni brežini, nato ostro
zavije v smer jugozahod, prečka vodotok ter se strmo vzpne v smeri med
naseljema Dolnja Težka Voda in Gornja Težka Voda. Južno od naselja
Dolnja Težka Voda se trasa polagoma dviga v smeri jugovzhod do n.v.
330m. Zatem se spušča proti glavni cesti G2 Novo mesto (Revoz)Metlika, jo prečka in se zaključi v Odseku BS1 na R45 Vinja vas.

Pripravljalec:

Pobudnik:

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor
Dunajska 21, Ljubljana
Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za energijo
Kotnikova 40, Ljubljana

Investitor:

Geoplin plinovodi, d.o.o.
Cesta Ljubljanskih brigad 11,
Ljubljana

Izdelovalec:

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

ODSEK BS1 NA R45 VINJA VAS – ODCEP METLIKA (km 11+592 do
km 20+338)
Iz BS1 se trasa nadaljuje proti jugu ter izogne Vinji vasi po vzhodni strani.
Nadalje se izogne hribu Strmec po zahodni strani, poteka med naseljema
Sela pri Jugorju na zahodu ter Jugorje pri Metliki na vzhodu, prečka
regionalno cesto R2 Štrekljevec-Jugorje in se zaključi v Odcepu Metlika
zahodno od Dragomlje vasi.
ODSEK ODCEP METLIKA – MRP SEMIČ (km 20+338 do km 26+830)
Trasa se nadaljuje po gričevnatem kraškem svetu. V začetku poteka
pretežno v smeri zahod, vzhodno od naselja Gradnik se trasa obrne v
smer jugozahod in se mu izogne po južni strani, prav tako naselju Omota.
Odsek se zaključi v MRP Semič, jugovzhodno od Vavpče vasi.
ODSEK MRP SEMIČ – MRP ČRNOMELJ (km 26+830 do km 33+992)
Iz MRP Semič trasa poteka po pretežno gričevnatem svetu v smeri jug. V
začetnem delu se izogne naselju Pugled po jugozahodni strani, vstopi v
Veliko Lozo, ter se za vrhom Smlednik polagoma spušča preko
obdelovalnih površin; zaključi se v MRP Črnomelj.

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT
ZA PRENOSNI PLINOVOD
R45 ZA OSKRBO BELE KRAJINE
JAVNA RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA OSNUTKA
POVZETEK ZA JAVNOST

ODSEK ODCEP METLIKA – MRP METLIKA (km 20+338) oz. (km MET
0+000 do km MET 5+025)
Trasa iz Odcepa Metlika poteka pretežno v smeri jugovzhod. V začetnem
delu poteka po gozdnem območju Gmajne. Za prečkanjem ceste se teren
strmo spusti in nadaljuje v dolini Sušice po obdelovalnih površinah do
MRP Metlika, kjer se zaključi.
C) JAVNA RAZRGNITEV
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN in strokovnih podlag
je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. Javna
razgrnitev bo potekala v občinah Novo mesto, Semič, Metlika in Črnomelj.
Pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve
lahko vpišejo v knjige pripomb, ki so na voljo ob razgrnjenemu gradivu, ali
pa se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si. Pripombe in predlogi
se lahko podajo tudi na zapisnik na javni obravnavi. Ministrstvo za okolje
in prostor bo pripombe in predloge preučilo in v roku 30 dni po končani
javni razgrnitvi do njih zavzelo stališče. Utemeljene pripombe bodo
smiselno upoštevane pri izdelavi predloga DPN. Po uskladitvi predloga z
nosilci urejanja prostora, bo DPN z uredbo sprejela Vlada RS.
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