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PREDMET IN NAMEN POBUDE

Predmet pobude: 

prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice od obstoječe kompresorske postaje Kidričevo do predvidene 

kompresorske postaje Vodice.

Osnovni cilj prenosnega plinovoda M9 Kidričevo-Vodice je zagotovitev:

• različnosti oskrbe rastočega slovenskega plinskega trga z zemeljskim plinom, 

• interkonekcije nacionalnih prenosnih plinovodnih sistemov in 

• tranzita zemeljskega plina med vzhodom in zahodom ob sprejemljivih vplivih na okolje. 

Prenosni plinovod je prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtujejo oz. umesti v prostor z 

državnim prostorskim načrtom.

Namen pobude: na podlagi analize stanja prostora opredeliti izvedljive rešitve prostorske ureditve, ki 

so skladne z nacionalnimi programi, strategijami in drugimi razvojnimi akti in dokumenti. 

S pobudo se pridobijo smernice NUP.

Pobuda predstavlja osnovo za odločitev o pripravi DPN.



SKLADNOST Z NACIONALNIMI IZHODIŠČI

Načrtovana prostorska ureditev je skladna in utemeljena z naslednjimi dokumenti:

• Strategija prostorskega razvoja Slovenije

• Prostorski red Slovenije

• Energetski zakon

• Nacionalni energetski program

• Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja

• mednarodna zakonodaja: 

• Pogodba o energetski listini, 

• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o 

sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS)

• evropska zakonodaja: 

• Uredba (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktober 2010 o ukrepih za 

zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES, 

• Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih 

notranjega trga z zemeljskimi plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES



ANALIZA PROSTORA

Območje obravnave



ANALIZA PROSTORA

Stanje prostora:

• Splošen geografski oris

• Krajinska slika

• Državni prostorski akti, občinski prostorski planski akti in namenska raba površin

• Gospodarska javna infrastruktura

• Erozijska območja, plazovi in potresna nevarnost

• Vodnogospodarske razmere

• Dejanska raba, talne razmere in kmetijstvo

• Gozd

• Kulturna dediščina

• Območja varstva narave



ANALIZA PROSTORA

Splošen geografski oris



ANALIZA PROSTORA

Krajinska slika



ANALIZA PROSTORA

Državni prostorski akti, občinski prostorski planski akti in namenska raba površin ter poselitev



ANALIZA PROSTORA

Gospodarska javna infrastruktura



ANALIZA PROSTORA

Erozijska območja, plazovi in potresna nevarnost



ANALIZA PROSTORA

Vodnogospodarske razmere



ANALIZA PROSTORA

Dejanska raba, talne razmere in kmetijstvo



ANALIZA PROSTORA

Gozd



ANALIZA PROSTORA

Kulturna dediščina



ANALIZA PROSTORA

Območja varstva narave



IDEJNE REŠITVE – TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice –

premer do vključno DN1200 mm in načrtovani tlak do vključno 100 bar(n). 

Je sestav cevovodov s pripadajočimi postroji in postajami, poteka pod površino zemlje, razen  na območjih 

plinovodnih objektov: kompresorskih postajah in sekcijskih zapornih postajah.

Kompresorska postaja Vodice –

končna točka prenosnega plinovoda, načrtovana na širšem območju sedanje RMRP Vodice. 

Tehnični pogoji za umeščaje plinovoda:

Omejitveni pasovi

• Varnostni pas: 5 m na vsako stran plinovoda (upravljavčeva pravica do dostopa zaradi varnosti 

obratovanja).

• Varovalni pas: 100 m na vsako stran plinovoda (nadzor uporabnikov prostora in drugih oseb ter nad 

načrtovanjem in graditvijo objektov).

• Delovni pas: za graditev plinovoda (odvisen je od imenskega premera plinovoda, konfiguracije terena, 

globine izkopa in mehanizacije, ki je potrebna za poseg), za predmetni prenosni plinovod širok 34 m (12 

m za deponijo in 22 m za transportne poti).

• Pas z omejitvijo druge dejavnosti: 2,5 m na vsako stran plinovoda (prepovedano: saditi rastline, katerih 

korenine segajo več kot 1 m globoko, obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m 

nad temenom cevi in postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu).

Varnostni odmiki

varnostni odmiki odmik objektov, naprav in napeljav od plinovoda, varnostni odmiki med plinovodnimi 

objekti in drugimi objekti idr.



IDEJNE REŠITVE – TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Gradnja plinovoda obsega:

• polaganje plinovodne cevi v delovnem pasu, 

• izvedba priključitve na obstoječo KP Kidričevo, 

• izgradnja nove KP Vodice in šest do osem sekcijskih zapornih postaj z izpihovanjem (blok ventili).

Označevanje – vidna označitev, da je možen nadzor nad plinovodom. 



MOŽNE VARIANTNE REŠITVE



MOŽNE VARIANTNE REŠITVE



VARIANTNE REŠITVE

– predstavlja najkrajši oz. najbolj direkten potek med skrajnima točkama; dolžina je približno 110 km.

– predstavlja variantni potek po manj poseljenem vendar po reliefno bolj razgibanem in geološko bolj 

problematičnem območju; na vzhodnem delu so možni podvariantni poteki v skupnih koridorjih z infrastrukturo. 

Dolžina je približno115 km (odvisno od podvariant).

– na celotnem poteku načrtovana vzporedno s prenosnim plinovodom M1 in M1/1 (od KP Kidričevo–do 

MMRP Rogatec) in M2 in M2/1 (MMRP Rogatec-RMRP Vodice), torej rešitev treh prenosnih plinovodov. Dolžina je 

približno 129 km.



MOŽNOSTI IN OMEJITVE V PROSTORU

Možnosti  - ugodne terenske razmere, čim redkejša poselitev, čim manj varstvenih in varovanih območij ter kjer so v 

prostoru že prisotni infrastrukturni koridorji. 

Omejitve - problematična območja so določena na podlagi analize stanja prostora, splošnih značilnosti prostorske ureditve, 

to je pretežno podzemni objekt s posameznimi nadzemnimi objekti (blok ventili, kompresorska postaja Vodice), in tehničnih 

pogojev za umeščanje plinovodov.

Problematična območja:

• konfliktna območja oz. objekti, ki je jim je treba pri nadaljnjem načrtovanju ogniti;

• konfliktna območja v katere se posega izjemoma ob posebnimi pogoji (npr. kadar ni druge možnosti ali so to območja, 

kjer bodo potrebne dodatne analize, raziskave, presoje, usklajevanja);

• omejitvena območja za umeščanje prenosnega plinovoda pod določenimi pogoji (odmiki, posebna tehnična izvedba: 

podvrtanje, obtežitev ipd.).
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Hvala za pozornost!


