
 

 

 

OBVESTILO O PERIODIČNEM PREGLEDU DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 

ZEMELJSKEGA PLINA 

Obveščamo vas, da na območju četrtne skupnosti Črnuč izvajamo periodični 

pregled distribucijskega sistema, ki vključuje pregled distribucijskega plinovoda in 

priključkov. Namenjen je zagotavljanju varnosti in zanesljivi oskrbi uporabnikov z 

zemeljskim plinom.  

 

Pri pregledu ugotavljamo morebitna uhajanja zemeljskega plina z metodami 

površinskega zaznavanja koncentracije. Za celovito izvedbo potrebujemo dostop 

do površine nad plinovodom ali priključkom, vključno z glavno plinsko zaporno 

pipo. V primeru, da pregleda ne bo možno opraviti zaradi nedostopnosti glavne 

plinske zaporne pipe ali površine oz. če je le-ta na ograjenem privatnem zemljišču, 

boste prejeli pisno obvestilo s kontaktnimi podatki za dogovor o naslednjem 

možnem terminu.  

 

Pregled izvajajo zaposleni  Energetike Ljubljana, ki se lahko na vašo zahtevo 

izkažejo s službeno identifikacijsko kartico (Ne nasedajte lažnim plin mojstrom | 

Energetika Ljubljana). 

  

Imena ulic na katerih se pregled izvaja: 

Brnčičeva ulica 

Cesta 24. junija 

Cesta Ceneta Štuparja 

Cesta v Pečale 

Cesta v Podboršt 

Colnarjeva ulica 

Črnuška cesta 

Gača 

Goropečnikova ulica 

Hlebčeva ulica 

Hribovska pot 

Ilešičeva ulica 

Izletniška ulica 

Janova ulica 

Jazbečeva pot 

Ježa 

Katreževa pot 

Kraljeva ulica 

Lemeževa ulica 

Lovrenčičeva ulica 

Ložarjeva ulica 

Magajnova ulica 

Mlinska pot 

Na brežini 

Nadgoriška cesta 

Ocvirkova ulica 

Okrogarjeva ulica 

Pahorjeva ulica 

Pasterkova pot 

Pečarjeva ulica 

Petkova ulica 

Petričeva ulica 

Pionirska pot 

Planinska cesta 

Pod bregom 

Pod gričem 

Polanškova ulica 

Pot Draga Jakopiča 

Pot k sejmišču 

Pot v Čeželj 

Pot v Goričico 

Pot v Hrastovec 

Pot v hribec 

Pot v Mlake 

Pot v Smrečje 

Primožičeva ulica 

Seliškarjeva ulica 

Simončičeva ulica 

https://www.energetika.si/aktualno/ne-nasedajte-laznim-plin-mojstrom
https://www.energetika.si/aktualno/ne-nasedajte-laznim-plin-mojstrom


 

 

 

Soteška pot 

Sovretova ulica 

Stare Črnuče 

Strniševa cesta 

Suhadolčanova ulica 

Šentjakob 

Šlandrova ulica 

Štebijeva cesta 

Tominškova ulica 

Ulica Koroškega bataljona 

Ulica nadgoriških borcev 

Ulica v Kokovšek 

V Varde 

Verdnikova ulica 

Vranja pot 

Za partizanskim domom 

Zajčeva pot 

Žorgova ulica 
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