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Zadeva: OBČINA VODICE _ Agromelioracija na komasacijskem območju Vodice _ mnenje

Y zvezi z vašo vlogo št. 330-03i2015-015 z ďne 25.L20I6, prejeto 28.I.20|6, predloženimr
pľilogami (CD: grafični prikaz komasacijskega območja pred komasacijo, meja
agľomelioracijskega območja, fotokopije infoľmacijskih informacij, ocena pričakovanih učinkov
agromelioracije, tabelarični seznam lastnikov zemljišč, popis koliěin' popis del) ugotavljamo, da
pĺeko Zadevnega območja potekajo naslednji obstoječi prenosni plinovodi:

-M2, MMRP Rogatec _ RMRP Vodice (premeľ 400 mm, tlak 50 baľ)'

-ll{zll, MMRP Rogatec - RMRP Vodice (premer 800 mm, tlak 70 baľ),

- M3A, RMRP Vodice - odcep Ljubljana (premer 500 mm, tlak67 bar),

-R29, RMRP Vodice - RP Britof (pľemer 250 mm, tlak 50 baľ),

-R29lI, Vzpoľedni plinovod Vodicę _ Britof (pľemer 250 mm, tlak 50 bar).

Na pľedmetnem območju se nahaja tudi RMRP Vodice. omenjen prenosni sistem je v upľavljanju
družbe Plinovodi d.o.o., kot opeľateľja prenosnega sistema zemeljskega plina.

Preko obľavnavanega območja poteka tudi načľtovani prenosni plinovodi M5/R51 Vodice _
TETOL), za katerega je spľejeta uredba DPN in načrtovani pľenosni plinovodi M9' Kidričevo -
Vodice), Ml0 Vodice _ Rateče in M3/1 Kalce - Vodice, zakatere potekajo postopki pľiprave DPN.

Družba Plinovodi d.o.o. glede na gornje ugotovitve in na podlagi Energetskega zakona (EZ-7,
Uradni list RS, št. l7ll4) in Uľedbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sístemskega operateľja prenosnega omĺežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 9712004 in
8/2005) skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev' obratovanje in vzďrževanje
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov teľ o pogojih za posege v območjih njihovih
varovalnih pasov (Uľadni list RS, št. I2l20l0) in Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni
sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/2015) soglaša z načrtovanimi posegi, pri čemer je
potrebno upoštevati naslednj e pľoj ektne pogoj e :

sI€ PLlNoVoDl, Dĺuźbaza uprav(janje s prenosnim sistemom, d.o.o.; Ljubtjana; okrožno sodišče v
Ljubtjani; Matična št. : 1 954288000; osnovni kapitat: 98.733.790'00 EUR.
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ízdęlati je potrebno izvedbeno pľojektno dokumentacijo načrtovanih posegov v vaľovalnem
pasu (2 x 65 m) pľenosnega sistema zemeljskega plina, kjeľ se uskladijo in obdelajo vsa
I<rižanja in dľugi posegi v tem pasu, plinovod pa ustrezno zaščiti pred vplivi. Vsebovati mora
situacijski načtt z načrtovano cestno in komunalno infrastľuktuľo in vľisanim pľenosnim

omrežjem zemeljskega plina, podolŽni pľofil v smeľi plinovoda ali prereze l<ĺižanj s kotiranimi
medsebojnimi prostimi odmiki in tehnični opis. Jaľki za odvodnjavanje moľajo biti tlakovani z
betonskimi ploščami (kanalete) in skalometom do vľha brežine najmanj 3 m na vsako stran

plinovoda, pľi čemer mora biti prosti razmik na prečkanju s plinovodom najmanj 0.5 m. Pri
obdelavi pľečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se upošteva najmanj 0.5 m prostega odmika.
Moľebitne komunalne vode kot so javna ľazsvetljava' elektľo in ptt kabli se na mestu prečkanja

položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3 m na vsako stľan plinovoda. Pľosti odmik med
moľebitnim jaškom in prenosnim plinovodom ne sme biti manjši od 2.5 m' Pľi morebitnem
preěkanju kanaIizacije nad plinovodom se med ľevizijskima jaškoma predvidi plinotesna
ízvędbakanalizacije (npľ. obbetoniľane plastične cevi s tesnili) in peľfoĺirani pokľovi jaškov. V
slučaju poteka kanalizacije in drugih vodov pod plinovodom se v projektu obdela zašěita
plinovoda (posedanje materiala, zašěita izolacije plinovoda s povitjem, opiľanje sten izkopa).
Za del plinovoda pod novimi prometnimi površinami oz. cestnim telesom je potrebno ízdelati
statični izračunprenosa obremenitev v smeľi proti plinovodu glede na prometno obremenitev in
obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z geološkim stľokovnjakom in obdelati ustľezno
dimenzionirano zaščito plinovo da.

morebitno nižartje terena nad plinovodom in s tem zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni
dovoljeno, zašěítaplinovoda pa mora segati najmanj 2 m odvznožjanasipa cestnega telesa. Vse
pľojektne ľešitve morajo biti obdelane skladno zveljavĺo zakonodajo in predpisi za plinovode.

Splošni pogoji:

pred pľojektiľanjem Se na mestu lłižanja ali vzporednem poteku z lokatoľjem ali sondažnim
izkopom preveľi položaj in globino plinovoda teľ ostalih delov pľenosnega sistema (elementi
katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli'...), pľi čemer zakoličbo plinovoda za
potľebe projektiľanj a izveďe pooblaščeni pľedstavnik ďružbę Plinovodi d.o'o. (Služba
vzdrževaĺja);

podatki o obstoječih plinovodih so dostopni V Zbimem katastľu gospodarske javne
infrastruktuľe, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. ělenom Pravilnika o vsebini in
načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostoÍa oZ. 27. čIenom Zakoĺa o geodetski
dejavnosti (ZGeoD-l, Uľ. list RS št. 77l20I0) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za
investicije). Podatki o načľtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za
investicije);

predvidi se posebne pogoje za dela v 2 x 5 m pasu plinovoda (zakoliěba plinovoda, ľočno
izvajaĺje zemeljskih del, nadzor pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o., statično
uĘ evanj e nasipa brez dinamičnih obremenitev) ;

pĺi hoľtikultuľni obdelavi se Za dľevoľed ali dľevju podobno zasaďítev, postavitvi ograje in
njenih stebľičkov, dľogov' logotipov, ĺadzemne prometne signalizacije in podobno upošteva
najmanj 2.5 m odmika od plinovoda;

za primer pľečkanja katodno zaščitenega plinovoda z elektľičnimi kabli, ki bi imeli kovinski
oplet ali drugo instalacijo v kovinski izvedbi se predvidi zaščitne ukľepe (npr' merilno mesto za
merjenje napetostne inteľference in izvedba meľitev po končanih delih) oZ. se utemelji, zakaj Ie-
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ti niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem se mora zaključiti najmanj 3 m pred

plinovodom;

- poseganje v vaľovalni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o'o. ni dovoljeno;

- druŽbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pľed pľičetkom del pľedloži pisno pľijavo del z
naročilom za naďzor in zakoličenje plinovoda, projekt za ízvedbo, gľadbeno dovoljenje,
podatke o izvajalcu in odgovomem vodji del teľ načrt oľganizacije gľadbišča s tľanspoľtnimi
potmi ob in preko plinovoda;

- pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika druŽbe Plinovodi d.o.o.

zakolič,iplinovod s pomočjo lokatoĺja, zakoličena trasa pa moľa ostati vidna v času trajanja del;

- utrjevanje tampona za gradĺjo prometnih povľšin nad plinovodom (najmanj 3 m na vsako stľaĄ
je dovoljeno le statičnobľez vibracij;

- pľeko plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gľadbeno mehaĺizacijo, razeĺ po predhodno
zavarovaĺih pľehodih' urejenih v dogovoru s pooblaščenim pľedstavnikom družbe Plinovodi
d.o.o.;

- v 2 x 5 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti
postavlj anje začasnih gradbenih objektov;

- zaščito plinovoda in vsa ostala dela v vaľnostnem pasu plinovoda se izveďe po pľedloženem in s
stľani dľuŽbe Plinovodi d.o.o. potľjenem pľojektu. Moľebitno problematiko, ki bi se pojavila pri
izvajanjl zadevnih ali morebitnih novih posegov moľa reševati projektaĺt. Za morebitne
komunalne vode ali dľuge posege v nadzorovani pas plinovoda, ki niso obdelani v predloženi
dokumentaciji, se moľa na osnovi obdelanih rešitev pridobiti soglasje druŽbe Plinovodi d.o.o.;

- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se Sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca
dľuŽbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana' oz. ďa je morebitna
poškodba saniľana, če se z meritvijo ugotovi' da je bila pľi delih poškodovana. Zasipni material
ne sme vsebovati agresivnih sestavin;

- po končanih delih se druŽbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za
izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in
zahtev njegovega naďzota med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi
pogoji, predpisi in standardi.

Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo ínvestitorja. Investitoľja bľemenijo tudi
stroški, ki bi nastali ďruŽbi Plinovodi d.o'o. in uporabnikom zaradi gľadnje, obratovanja ali
kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov. Investitoľ si je dolžan v skladu s 50a. ělenom Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 10212004 - uľadno pľečiščeno besedilo' I4l2005 _
popravek, 9212005 _ ZJC-B, 9312005 _ ZVMS, |1Il2005 _ odločba US, 12612007 _ ZGO'IB,
108/2009 -ZGo-lC,6IlI0_Zrud-1,20l20I1 _ odločba US in 57lŻ0I2-ZGo-1D) pľidobiti soglasje
k izvedbeni projektni dokumentaciji, v kateri moľajo biti upoštevani ti pogoji.

Hkĺati vas tudi napľošamo' da se pri izvedbi agÍame operacije upošteva 476. ćIen Eneľgetskega
zakona (Uradni list RS, št.77l20I4 iĺ8Il2015), ki določa, da v primeľu, da invęstitoľ infrastrukture
pred začetkom postopka ene izmed agľaľnih operacij z lastniki zemljišč še nima sklenjene ustrezne
pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno koľist ali pogodbe o pridobitvi lastninske pravice, pľidobi
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to pravico z upľavno odločbo, ki se izda pri izvajanju agraľne operacije. Prav tako se obstoječe

služnosti v javno korist z odločbo določijo na istem mestu in v enakem obsegu na morebitnih novo
oblikovanih zemljiških parcelah, pri čemer imetniku te služnosti ni tľeba plačati odškodnine na

novo določeno služnost.

Lep pozdrav

Vodja Službe za investicije
Zoran Crnjak, unlv grad.
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