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Na osnovi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, štev. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na izredni seji, dne 27. marca 2006, obravnaval problematiko načrtovane gradnje
državnega plinovoda na odsekih Rogaška Slatina – Trojane in Trojane – Vodice pri Ljubljani ter
ugotovitve okoljskega poročila in na predlog Odbora za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in
okolje sprejel naslednje
SKLEPE
1. Pozivamo pripravljavca DLN, da pri pripravi načrta novega plinovoda na odsekih Rogaška
Slatina – Trojane in Trojane – Vodice pri Ljubljani iz vseh navedenih razlogov upravičeno
prouči rešitev, da se v celoti izogne trasi po dolini Črnega grabna.
2. Občinski svet ugotavlja, da je dolina Črnega grabna že prekomerno obremenjena z državno
infrastrukturo, zato predlagana rešitev poteka trase plinovoda M2/1 za občino Lukovica in njen
prostor ni ustrezna. Dolina Črnega grabna je bila več desetletij v popolni stagnaciji zaradi
obsežnega rezervata za avtocesto, zato nikakršnega novega rezervata (omejitve naj bi veljale
64 metrov levo in desno od osi novega plinovoda) ni mogoče dopustiti, saj povzroča
nesprejemljive težave tako za razvoj občine kot tudi za življenje občanov. Dobrih 273 ha
varovalnega pasu v občini Lukovica skoraj v celoti razvrednoti prostor ozke doline Črnega
grabna. Iz teh razlogov Občinski svet v celoti podpira vse že dane pripombe in stališča na
utemeljitve predlagane trase na odsekih prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina –
Trojane in Trojane – Vodice pri Ljubljani, ki so skladni s temi sklepi.
3. Občinski svet ne more sprejeti določitev vzporedne trase z obstoječo plinovodno cevjo iz
razloga, da so v prostoru omejitve že prisotne in da se gre le za delno redefiniranje
predpisanih pasov. Obstoječi plinovod se zaradi omejene dobe uporabnosti kljub ustreznemu
vzdrževanju čez nekaj let iz varnostnih razlogov ne bo smel več uporabljati.
4. V celoti je nesprejemljiva vzporedna trasa plinovoda skozi naselja V Zideh, Trojane,
Šentožbolt, Zg. Petelinjek, Blagovica, Podsmrečje, Zgornje Loke in Lukovica, zato je v
pripravah na izdelavo DLN zagotoviti bistveno odstopanje od vzporedne trase, da se
preprečijo bistvena poslabšanja življenjskih razmer občanov in omogočijo možnosti razvoja
teh naselij.
5. Občinski svet iz ugotovitev okoljskega poročila ugotavlja pristransko ocenjevanje vplivov na
okolje. To poročilo opravičuje oziroma preveč optimizira novo traso na območju Črnega
grabna, ne vključuje vseh možnih problemov oz. ne omenja vsega predvidenega, ki bi izhajalo
iz predlagane trase plinovoda. Ni sprejemljivo posplošeno ugotavljanje in vrednotenje vplivov
izvedbe vzporednega plinovoda po posameznih sklopih in vidikih obdelave za celoten odsek
trase plinovoda. Ugotavljanje in vrednotenje vplivov po izgradnji plinovoda na posameznih

delih odsekov bi bilo popolnoma drugačno. Trasa plinovoda skozi že omenjena naselja v
občini Lukovica bi po sklopih: zdravstvena varnost prebivalstva, poselitev, družbeno okolje in
tveganja v zvezi z nesrečami morala biti realno uvrščena v razreda »vpliv je bistven« oziroma
»vpliv je uničujoč«.
6. Izgradnja plinovoda pomeni močan poseg v prostor tudi na področju poplavnosti območij,
zaradi katere je ogroženo premoženje občanov, trasa je uničujoča za obstoječe biotope, zaradi
česar se uniči tudi življenjski prostor živali ter za kmetijska zemljišča kot naravni vir za
kmetijsko dejavnost.
7. Načrtovana trasa plinovoda nesprejemljivo prizadene že načrtovani prostorski razvoj vseh
naselij ob njeni trasi, ta pa predstavljajo skoraj ves osrednji vitalni poselitveni in gospodarski
del občine. Vpliv nove trase je nesprejemljiv in predlagamo, da se določeni deli trase
prestavijo v manj prizadeta območja. Nova trasa bi skozi območje Trojan povzročila dodatne
težave in probleme, ki so nastali že ob izgradnji trojanskega avtocestnega predora, saj je
plazovitost že močno prisotna, posledice gradnje predora pa so poškodovani objekti.
8. Varovalni pas predlagane trase plinovoda zelo otežuje in podraži bodoče vzdrževanje lokalnih
cest, poljskih poti, vzporednega magistralnega voda vodovoda in kanalizacije, vaških
vodovodov, vzdrževanje hudournikov oziroma celotne lokalne infrastrukture. Enako velja tudi
za bodoče občinske in zasebne investicije, ki jih načrtovani plinovod podraži ter časovno
podaljša njihovo pripravo in izvedbo. Iz teh razlogov je zagotoviti pravne podlage za povrnitev
dodatnih stroškov posameznemu investitorju, kot tudi za izplačilo individualnih rent.
9. Ti sklepi se posredujejo Ministrstvu za okolje in prostor kot pobudniku in pripravljavcu DLN,
Ministrstvu za gozdarstvo, družbi Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana kot investitorju in Vladi
Republike Slovenije. O sklepih se seznanijo tudi sredstva javnega informiranja.
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