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1. NAMEN IN ZAKONSKA PODLAGA 
 
Namen tega Navodila je zagotavljanje varnosti obratovanja prenosnega omrežja zemeljskega plina 
v lasti in upravljanju sistemskega operaterja, družbe Geoplin plinovodi d.o.o. (v nadaljevanju: 
prenosno plinovodno omrežje) oz. zagotoviti varno izvajanje del v nadzorovanem pasu prenosnega 
plinovodnega omrežja, skladno z naslednjo veljavno zakonodajo in standardi: 

- Energetski zakon; 

- Sistemska obratovalna Navodila za prenos zemeljskega plina; 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov; 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim 
tlakom nad 16 bar; 

- Uredba o energetski infrastrukturi; 

- SIST EN 12007, SIST EN 12327, SIST EN 12186, SIST EN 1776, SIST EN 12583, SIST 
EN 1594. 

 
2. POJMI 
 
2.1. infrastruktura za prenos zemeljskega plina so prenosno plinovodno omrežje, kompresorske 
postaje, dispečerski center, MRP in drugi objekti, ki so potrebni za izvajanje gospodarskih javnih 
služb na področju prenosa zemeljskega plina, ter njihovi sestavni deli; 
 
2.1.1. prenosno plinovodno omrežje: je plinsko omrežje od sosednjih prenosnih omrežij do vključno 
ločitvenega elementa distribucijskega omrežja ali končnega odjemalca; 
 
2.1.2. merilno regulacijska postaja: je postaja, kjer se izmeri predana količina zemeljskega plina za 
enega ali več odjemalcev in je opremljena z napravami ter opremo za čiščenje, merjenje in 
regulacijo pretoka, tlaka in temperature zemeljskega plina; 
 
2.1.3. kompresorska postaja: je postroj, sestavljen iz vstopnega in izstopnega cevovoda do 
ločitvenih zapornih elementov in opreme ter se uporablja za dvig tlaka plina prenosnega sistema v 
nadzorovanem procesu; 
 
2.1.4. regulacijska postaja: je postroj, sestavljen iz vstopnega in izstopnega cevovoda do ločitvenih 
zapornih elementov in opreme, ki se uporablja za regulacijo tlaka plina in zaščito pred 
preseganjem nastavljenega tlaka plina v nadzorovanem procesu; 
 
2.1.5. dispečerski center s pripadajočim teleinformacijskim in telemetrijskim sistemom: je strojna in 
programska oprema, ki ima funkcijo nadzora in upravljanja prenosnega omrežja zemeljskega plina; 
 
2.2. nadzorovani pas je 100 m širok pas na vsako stran od osi plinovoda z delovnim tlakom nad 16 
bar, v katerem ima upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora in 
drugih oseb ter načrtovanje in graditev objektov; 
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2.3. varnostni pas: je pas, ki sega 5 m na vsako stran osi plinovoda z delovnim tlakom nad 16 bar, 
v katerem ima upravljavec vedno pravico dostopa do plinovoda. Za plinovode z delovnim tlakom 
do vključno 16 barov je širina pasu skladno s pravilnikom določena glede na delovni tlak plina v 
plinovodu. V tem pasu ima upravljavec pravico nadzorovati dejavnosti, posege in ima pravico 
dostopa do plinovoda; 
 
 
2.4. pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti: je pas, ki sega 2,5 m na vsako stran od osi plinovoda z 
delovnim tlakom nad 16 bar, v katerem je praviloma 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; postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu, v kolikor se ne izvedejo 
varnostni ukrepi in pridobi za poseg pisno soglasje upravljavca; 
 
 
2.5. delovni pas: je pas, ki poteka vzdolž plinovoda z delovnim tlakom nad 16 bar in se uporablja 
za graditev oziroma za posege na plinovodu. Odvisen je od imenskega premera plinovoda, 
konfiguracije terena, globine izkopa in mehanizacije, ki je potrebna za poseg. Njegovo širino se 
določi s projektom pred posegom v prostor; 
 
 
2.6. zaščitni pas: je pas zemljišča, na katerem ima upravljavec plinovoda z delovnim tlakom nad 16 
bar pravico izvajati nadzor nad dejavnostmi tretjih oseb, katerega širina je enaka varnostnemu 
odmiku na vsako stran od osi plinovoda; 
 
 
2.7. varnostni odmik: je takšna oddaljenost osi plinovoda z delovnim tlakom nad 16 bar osnovne 
izvedbe (fo = 0.6) od stavb ali območij, kjer se pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe in od 
nenaseljenih objektov, izven katere je vpliv plinovoda na te stavbe oziroma območja možno šteti za 
zanemarljiv. Za odmike, ki so večji ali enaki varnostnemu odmiku, je potrebno pridobiti soglasje 
upravljavca plinovoda. Pri plinovodih z delovnim tlakom do vključno 16 barov je varnostni odmik 
svetla razdalja med dvema komunalnima vodoma ali plinovodom in gradbenim objektom; 
 
 
2.8. minimalni varnostni odmik: je najmanjša še dopustna oddaljenost osi plinovoda osnovne 
izvedbe (fo = 0.6) od objekta ali območij, v katerih se pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe, ki je 
dovoljena zaradi racionalnega izkoriščanja prostora. Za odmike, ki so večji ali enaki minimalnemu 
varnostnemu odmiku, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovoda. Za vse graditve, katerih 
odmiki so manjši od minimalnih varnostnih odmikov, je potrebno vložiti vlogo pri ministrstvu, 
pristojnem za energetiko. Obvezna priloga k takšni vlogi je mnenje upravljavca plinovoda. O 
dovolitvi ali zavrnitvi graditve, katere odmik je manjši od minimalnega varnostnega odmika, odloča 
minister, pristojen za energetiko, v  upravnem postopku.  
 
 
2.9. posebni varnostni ukrepi v času gradnje, načrtovanja in obratovanja: so takšni ukrepi, ki 
zmanjšajo možnost vpliva na plinovod z delovnim tlakom nad 16 bar s strani tretjih oseb, s čimer 
se posledično zmanjša tveganje za posameznika in s katerimi je možno povečati stopnjo varnosti 
izvedbe plinovoda za največ eno stopnjo. Pri plinovodih z delovnim tlakom do vključno 16 barov se 
v izjemnih primerih s posebnimi varnostnimi ukrepi in v soglasju z upravljavci komunalnih vodov 
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razdalje med vodi oziroma med plinovodom in cesto ali objektom lahko glede na predpisane tudi 
zmanjšajo oziroma se dodatni varnostni odmik lahko nadomesti s posebnimi varnostnimi ukrepi. 
 
3. SOGLASJE K POSEGU 
 
3.1.  Splošne določbe za posege tretjih oseb 
 
Tretje osebe (vsi uporabniki prostora) morajo vsak predvideni poseg, ki se nanaša ali ima vpliv  na 
prenosno plinovodno omrežje, v naprej napovedati sistemskemu operaterju prenosnega 
plinovodnega omrežja. Pred posegom mora tretja oseba od sistemskega operaterja prenosnega 
plinovodnega omrežja pridobiti pisno dovolitev del na območju nadzora. 
 
 
3.2.  Dovolitev del na območju nadzora 
 
V skladu z določbami zakona o graditvi objektov in zakona o urejanju prostora mora tretja oseba 
(investitor ali pooblaščeni projektant), ki načrtuje dela na območju nadzora sistemskega operaterja 
prenosnega plinovodnega omrežja, s predložitvijo ustrezne vloge zaprositi za dovolitev del, to je 
pridobitev ustreznega izmed naslednjih dokumentov: 
3.2.1. Mnenje k lokacijskemu načrtu: pripravljavec lokacijskega načrta ali državnega lokacijskega 

načrta mora sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja zaprositi za mnenje 
k lokacijskemu načrtu ali državnemu lokacijskemu načrtu, investitor pa mora pridobiti 
soglasje k PZI glede objektov, ki se gradijo v varnostnem pasu plinovoda oziroma soglasje 
z ukrepi za izvedbo del k posegu v nadzorovanem pasu plinovoda; 

3.2.2. Projektni pogoji: pooblaščeni projektant mora pred začetkom izdelovanja projekta na 
območju, ki se ureja s prostorskim redom, zaprositi sistemskega operaterja prenosnega 
plinovodnega omrežja za izdajo projektnih pogojev. Za vsako delo, ki velja kot graditev 
objektov po zakonu o graditvi objektov oz. za drug poseg v nadzorovanem pasu plinovoda 
je potrebno predložiti tehnično dokumentacijo, ki natančno definira načrtovani poseg; 

3.2.3. Soglasje k projektnim rešitvam: pooblaščeni projektant mora od sistemskega operaterja 
prenosnega plinovodnega omrežja pridobiti soglasje k projektnim rešitvam, izdelanim v 
skladu s postavljenimi projektnimi pogoji; 

3.2.4. Soglasje z ukrepi za izvedbo del: investitor mora od sistemskega operaterja prenosnega 
plinovodnega omrežja pridobiti pogoje in soglasje z ukrepi za izvedbo del, ko gre za poseg 
v nadzorovanem pasu, ki se nanaša ali ima vpliv na prenosno plinovodno omrežje,  pa ne 
šteje kot graditev objektov po zakonu o graditvi objektov (dodatno nadkritje plinovoda in 
podobno). 

 
 
3.3.  Obvestilo o začetku in končanju del 
 
Poleg zaprosila za dovolitev del je sistemskemu operaterju prenosnega plinovodnega omrežja 
potrebno sporočiti tudi prijavo začetka del in njegovo končanje. 
3.3.1. Prijava začetka del: investitor ali izvajalec del mora sistemskemu operaterju prenosnega  

plinovodnega omrežja poslati pisno prijavo nameravane izvedbe del najpozneje mesec dni 
pred začetkom izvajanja del. Začetek izvedbe posega v varnostni pas plinovoda (2 x 2 m 
glede na os plinovoda za delovni tlak do 5 bar oziroma 2 x 5 m glede na os plinovoda za 
delovni tlak nad 5 bar) pa mora pisno prijaviti najmanj 5 dni pred posegom. 
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3.3.2. Izjava o izpolnjenih pogojih soglasja: investitor ali izvajalec del mora po končanju del 
pridobiti pisno izjavo sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja, da je 
upošteval in izpolnil pogoje iz soglasja k projektnim rešitvam oz. soglasja z ukrepi za 
izvedbo del. 

 
4. PODATKI O LEGI IN GLOBINI PLINOVODA 
 
4.1. Investitor ali izvajalec del mora pred začetkom načrtovanja in izvajanja del pridobiti podatke 

o legi in globini plinovoda. Podatki o legi plinovoda so dostopni pri pristojni občinski 
geodetski službi ali v družbi Geoplin plinovodi d.o.o., Služba gradnje. 

4.2. Na zahtevo investitorja ali izvajalca del je sistemski operater prenosnega plinovodnega 
omrežja na stroške naročnika dolžan zakoličiti plinovod v pasu, v katerem se bodo dela 
izvajala. Sistemski operater prenosnega plinovodnega omrežja predpiše v soglasju k 
projektnim rešitvam oz. soglasju z ukrepi za izvedbo del način zaščite in/ali odkopa 
plinovoda. 

 
 
5. VAROVANJE PLINOVODA PRI IZVAJANJU DEL 
 
5.1. Investitor ali izvajalec del mora upoštevati pogoje soglasja k projektnim rešitvam oz. 

soglasja z ukrepi za izvedbo del. 
5.2. Delo mora opravljati tako, da ne poškoduje plinovoda, da je stanje plinovoda 

nespremenjeno in zagotovljena obratovalna sposobnost ves čas med izvajanjem del in tudi 
po končanju del. 

5.3. Investitor ali izvajalec del mora upoštevati tudi posebne varnostne ukrepe za izvajanje del, 
ki jih kot nujne določi pooblaščeni predstavnik sistemskega operaterja pri nadzoru izvedbe. 

5.4. Podzemne dele plinovoda se mora odkopavati in zasipavati pod nadzorom pooblaščenega 
predstavnika sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja. Delo se izvaja 
praviloma ročno. Odkopani deli morajo biti zavarovani proti kakršnimkoli poškodbam (tudi 
proti zmrzovanju) in proti premikom. Podpor in temeljev se ne sme odkopavati. Zasipni 
material ne sme vsebovati kamenja, ostrih predmetov in kemično agresivnih sestavin. 

5.5. Če izvajalec del naleti na del plinovoda ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno 
opozorjen, mora dela takoj prekiniti in obvestiti pooblaščenega predstavnika sistemskega 
operaterja prenosnega plinovodnega omrežja, da ta določi nadaljnje ukrepe. 

5.6. O vsaki poškodbi plinovoda mora izvajalec del takoj obvestiti sistemskega operaterja 
prenosnega plinovodnega omrežja. 

5.7. Prisotnost pooblaščenega predstavnika sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega 
omrežja na gradbišču ne odvezuje investitorja kot naročnika del ter izvajalca del ali njegove 
pooblaščene osebe odgovornosti za povzročeno škodo na plinovodu. 

 
 
6. OKVARA NA PLINOVODU 
 
6.1. Če zaradi poškodbe na plinovodu začne uhajati plin ali obstaja velika verjetnost, da bo do 

tega prišlo, je izvajalec dolžan v ogroženem področju takoj izvesti naslednje ukrepe: 
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a) preprečiti vsako možnost iskrenja, ustaviti vse delovne priprave in naprave (gradbene 
stroje, motorna vozila) ter dela ob plinovodu, prepovedati kajenje in uporabo odprtega ognja 
ter vklop električnih naprav, 

 
 
b) takoj zapustiti mesto puščanja,  
c)     obvestiti sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja na tel. št. 01 5820666, 
d) zavarovati mesto poškodbe / puščanja in preprečiti dostop do poškodbe v razdalji, ki jo ob 

obvestilu določi sistemski operater in ni manjša od 80 m (150 m), 
e) obvestiti Center za obveščanje na tel. št. 112. 
 
6.2. Ukrepati po Navodilih pristojnih organov in služb (kot npr. policije, inšpekcije, sistemskega 

operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, itd.). 
 
6.3.  Po odpravi poškodb se lahko izvede zasipavanje plinovoda le po predhodni kontroli stanja 

plinovoda in ob prisotnosti pooblaščenega predstavnika sistemskega operaterja 
prenosnega plinovodnega omrežja na način opisan v točki 5.4..  

 
 
7. NESPOŠTOVANJE ZAKONSKIH ZAHTEV 
 
V primeru nespoštovanja zakonskih zahtev oziroma opustitve prijave del na območju nadzora 
sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja le-ta zoper tretjo osebo po pisnem 
opominu poda prijavo pristojni inšpekcijski službi. 
 
 
8. KONČNE DOLOČBE 
 
Prejemniki tega Navodila so vsi s seznama po Prilogi 1. 
 
To Navodilo se izdela tudi v obliki brošure, ki se posreduje vsakemu udeležencu postopka za 
dovolitev načrtovanih del ob / na plinovodu. 
 
To Navodilo velja in se uporablja od dneva sprejetja in podpisa s strani Uprave družbe. Navodilo 
se objavi v Obvestilih družbe Geoplin plinovodi d.o.o.. Z dnem uveljavitve tega Navodila prenehajo 
veljati Navodila za ravnanje pri izvajanju posegov na (ob) plinovodu, prva izdaja, Ljubljana, 
08.11.2005, objavljena v Obvestilih št. 17/05 in natisnjena brošura leta 2006. 
 
 
9. POSTOPEK ZA REDNO AŽURIRANJE NAVODILA 
 
Skrbnik Navodila je Šef Službe gradnje.    
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10. DOKUMENTACIJA IN PRILOGE 
 
Vprašalnik: ALI JE BILO STORJENO VSE POTREBNO ZA ZAVAROVANJE PLINOVODA  
 
OBJEKT: …………………………                                              Št. soglasja: ………… 
 
PLINOVOD: …………………….. 
Sistemski operater prenosnega plinovodnega omrežja Geoplin plinovodi d.o.o. (v 
nadaljevanju: sistemski operater) 
                                                                                                                   Izvedeno 
                   DA      NE 
1. Investitor ali izvajalec del mora namero izvedbe del na območju 

nadzora sistemskega operaterja pisno prijaviti sistemskemu 
operaterju najmanj mesec dni pred začetkom izvajanja del.                                                               

 
2. Investitor ali izvajalec del mora o nujnih delih, posebno ob odpravi 

poškodb nemudoma obvestiti sistemskega operaterja, ki je 
telefonsko dosegljiv 24 ur na dan.                                                               

 
3. Investitor del mora upoštevati zakonske določbe za graditev vseh 

vrst objektov in da je sistemski operater pristojen soglasodajalec 
za posege na območju nadzora.                                                                                  

 
4. Izvajalec del mora pri delu upoštevati vsa določila iz pridobljenega 

soglasja k projektnim rešitvam oz. soglasja z ukrepi za izvedbo 
del, katera je predpisal sistemski operater. 

 
5. Investitor ali izvajalec del naroči pri sistemskemu operaterju 

zakoličbo plinovoda. 
 
6. Obratovalna sposobnost plinovoda mora biti zagotovljena ves čas 

del. 
 
7. Investitor ali izvajalec del mora vsako poškodbo plinovoda takoj 

javiti sistemskemu operaterju. 
 
8. Investitor ali izvajalec del mora prijavo začetka izvedbe del na 

območju nadzora plinovoda sporočiti sistemskemu operaterju 
najmanj 5 dni pred posegom. 

 
9.  Investitor ali izvajalec del mora  upoštevati tudi posebne varnostne 
     ukrepe za izvajanje del, ki jih kot nujne določi pooblaščeni  
     predstavnik sistemskega operaterja pri nadzoru izvedbe del. 
 



 

NAVODILA ZA VARNOSTNE UKREPE PRI 
IZVAJANJU DEL OB / NA PRENOSNEM 

PLINOVODNEM OMREŽJU 
 

Stran: 9/10 
Datum: 16.02.2007 
Verzija: 1 

 

 
 

10. Odkopani plinovod se lahko zasipa šele po temeljiti kontroli stanja 
plinovoda s strani pooblaščenega predstavnika sistemskega 
operaterja in v njegovi prisotnosti. Zasipni material ne sme 
vsebovati kamenja, ostrih predmetov in kemično agresivnih snovi. 

 
11. Investitor ali izvajalec del mora po končanju del pridobiti pisno 

izjavo sistemskega operaterja, da je upošteval in izpolnil pogoje 
iz soglasja k projektnim rešitvam oz. soglasja z ukrepi za izvedbo 
del. 

 
 
Telefon: 01/582 06 66  Dispečerski center – Stalna dežurna služba 
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PREJEMNIKI: 

• Uprava družbe 

• Direktor Tehničnega sektorja 

• Pomočnika direktorja Tehničnega sektorja 

• Šef Službe gradnje 

• Šef Službe vzdrževanja 

• Šef Tehnološko servisne službe 

• Šef Razvojne službe 

• Šef Službe za pravne in splošne zadeve 

• Varnostni inženir 

• Skrbnik sistema ravnanja z okoljem   
 


