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 B. PREDMET, CILJI IN NAMEN PROSTORSKE UREDITVE 
 
Predmet načrtovanja je prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija 
Rogatec, ki poteka od obstoječe mejne merilno regulacijske 
postaje Rogatec, do usklajene stične točke s hrvaškim 
plinovodnim omrežjem v strugi reke Sotle. Načrtovana ureditev v 
celoti poteka po območju občine Rogatec. 
 
DPN je prostorski akt, s katerim se na posameznem območju 
načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena, določijo 
usmeritve v zvezi s prostorskimi ureditvami državnega pomena ter 
pogoji in merila za njihovo izvedbo.  DPN je osnova za izdelavo 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, osnova za 
parcelacijo zemljišč ter pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma 
pridobitev služnosti. Postopek priprave DPN poteka v skladu z 
določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v 
nadaljnjem besedilu: ZUreP-2).  
 
Osnovni cilj prenosnega plinovoda M1A/1 Interkonekcija Rogatec 
je povečanje čezmejnega prenosa zemeljskega plina prek 
slovenskega ozemlja in zagotavljanje diverzifikacijo uvoznih 
plinskih virov in dobavnih poti domačemu energetskemu trgu, ter s 
tem zanesljivejšo in konkurenčnejšo preskrbo. 
 
Prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec je del 
načrtovanega plinovodnega omrežja, ki se vključuje v projekte za 
razvoj povezovalnih točk s sosednjimi državami. Namen izgradnje 
načrtovanega prenosnega plinovoda je interkonekcija s hrvaškim 
operaterjem prenosnega sistema in omogoča dvosmerne 
zmogljivosti prenosa. 
 
Evropska komisija je prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija 
Rogatec uvrstila na seznam projektov skupnega interesa (PCI 
2015). Gre za projekte, ki bodo omogočili postopno nadgraditev 
energetske unije s povezovanjem energetskih trgov v Evropi, 
diverzifikacijo virov energije in prometnih poti. Prispevali bodo k 
odpravi energetske osamitve nekaterih članic. Projekt je uvrščen v 
skupino 6.26 Hrvaška – Slovenija – Avstrija preko Rogatca. 
 
Priprava DPN se je začela na podlagi Zakona o umeščanju 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) 
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10–popr. in 57/12). Vlada RS je na 
podlagi utemeljene in dokumentirane pobude Ministrstva za 
infrastrukturo, Direktorata za energijo sprejela Sklep o pripravi 
DPN. Smernice nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene v 
juniju in juliju 2016. Z dnem 24. 10. 2017 je bil sprejet, 1. 6. 2018 
pa se je začel uporabljati Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). 
Postopek umeščanja predmetne prostorske ureditve v prostor se v 
skladu z 270. členom ZUreP-2 nadaljuje po določbah od 87. člena 
ZUreP-2 dalje. Septembra 2018 je bila izdelana Študija variant – 
predlog najustreznejše rešitve, kjer je bil koridor plinovoda 
analiziran, vrednoten in primerjan s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika in ocenjen kot primeren oz. 
ustrezen. Izvedena je bila javna razgrnitev in javna obravnava. V 
času javne razgrnitve na Študijo variant ni bilo podanih pripomb.  
 
Za ta DPN se izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja v 
skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 
 

 C. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 
Načrtovane prostorske ureditve obsegajo: 
– gradnjo prenosnega plinovoda M1A/1 R15/1 Interkonekcija 
Rogatec, 
– dograditev mejne merilno regulacijske postaje Rogatec (v 
nadaljnjem besedilu: MMRP Rogatec), 
– gradnjo sprejemno oddajne čistilne postaje Sotla (v nadaljnjem 
besedilu: SOČP Sotla). 
 
Prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec je del 
omrežja zemeljskega plina, ki je sestav cevovodov z vsemi 
pripadajočimi postroji in postajami. Nahaja se pretežno pod 
površino zemlje, razen na območjih plinovodnih objektov (MMRP 
Rogatec in SOČP Sotla). Plinovod ima premer cevi do vključno  
800 mm in tlačno stopnjo do vključno 100 barov. Trasa plinovoda 
okvirne dolžine 3,8 km poteka od MMRP Rogatec do usklajene 
stične točke s hrvaškim plinovodnim omrežjem v strugi reke Sotle 
in vmes prečka regionalno cesto Rogatec–Kidričevo, potok 
Draganjo, regionalno cesto Podlehnik–Rogatec, potok Žehenberc, 
glavno cesto Celje–Dobovec in železniško progo Rogatec–
Grobelno. Prenosni plinovod M1A/1 bo praviloma potekal 
vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom M1A MMRP 
Rogatec–reka Sotla. 
 
MMRP Rogatec je načrtovana za dograditev na severni strani 
obstoječega platoja. Dogradi se s platojem dimenzij 40 m x 55 m, 
na katerem se zgradijo naslednji objekti: objekt merilno 
regulacijskih linij, zbiralnik kondenzata, jekleni stolp za izpuh in 
plinske naprave. Na platoju se uredijo notranja cesta in delovne 
površine.  Plato se ogradi. 
 
SOČP Sotla se izvede v dolini potoka Žehenberc. Izvede se plato 
dimenzij 23 m x 38 m, na katerem se zgradijo naslednji objekti: 
jekleni stolp za izpuh in plinske naprave. Zgradi se dovoz z 
lokalne ceste in obračališče za vozila na platoju. Plato se ogradi. 
 
Načrtovan je tudi sistem katodne zaščite, prestavitev odseka 
prenosnega plinovoda M1Amed železniško progo in stično točko, 
ureditev pripadajoče elektroenergetske infrastrukture ter omrežja 
elektronskih komunikacij, prilagoditve obstoječe elektroenergetske 
in komunalne infrastrukture, odstranitev rastja in ureditev površin 
po zgraditvi plinovoda, krajinska ureditev in vse druge ureditve, ki 
so nujno potrebne za nemoteno delovanje načrtovanih ureditev. 
 
Podani so pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja 
voda, varovanja zdravja ljudi, ki se nanašajo večinoma na čas 
gradnje. 
 
D. NAMEN JAVNE OBJAVE PREDLOGA DPN IN OP 
 
Namen javne objave predloga DPN in okoljskega poročila v 
prostorskem informacijskem sistemu je pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora.  
 
Na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora se predlog DPN 
uskladi in po potrebi dopolni. Pridobi se odločba o sprejemljivosti 
vplivov  izvedbe DPN na okolje oziroma o presoji sprejemljivosti. 
Vlada RS nato sprejme uredbo o DPN. 
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