
A. POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 B. CILJI IN NAMEN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

Predmet načrtovanja je 110 kV kablovod od razdelilne 
transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) 110/20 
Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem 
prehodu (v nadaljnjem besedilu: MMP) Vrtojba. 110 kV kablovod 
je prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtuje z 
državnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: DPN). 

S ciljem vzpostavitve nove 110 kV povezave za izmenični tok med 
sosednjima sistemskima operaterjema se načrtuje izgradnja 110 
kV kablovoda med RTP Sredipolje (Redipuglia) in RTP Vrtojba, 
katere del je tudi odsek kablovoda od RTP Vrtojba do državne 
meje z RI pri MMP Vrtojba, z vsemi potrebnimi spremljajočimi 
ureditvami, ki je predmet tega DPN. 

Dva bistvena cilja naložbe sta: 

 povečanje integracije notranjega trga z električno energijo v 
Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) sorazmerno 
velikosti nove povezave. S povečanjem neto čezmejnih 
prenosnih zmogljivosti (NTC) se v večji meri omogoča nastop 
na slovenskem in italijanskem trgu vsem uporabnikom tega 
voda, 

 dostop do cenejših virov električne energije tako na slovenski 
kot italijanski strani in s tem povečanje konkurenčnosti na 
notranjem trgu z električno energijo v EU. 

Dodatne razpoložljive zmogljivosti novega povezovalnega voda 
bodo povečale obstoječe razpoložljive zmogljivosti na prenosnem 
omrežju med slovenskim in italijanskim sistemskim operaterjem 
za več kot 20 %. 

Priprava DPN se je začela s pobudo ministra za infrastrukturo v 
septembru 2015 in sklepom Vlade RS o pripravi DPN za 110 kV 
kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje 
pri MMP Vrtojba v marcu 2016. Po pridobitvi smernic za 
načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora je bila v marcu 
2016 izdelana Študija variant - Predlog najustreznejše rešitve. 
Osnova za izdelavo Osnutka DPN so bili Idejni projekt za 110 kV 
kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje 
pri MMP Vrtojba in druge strokovne podlage. Osnutek DPN je 
pripravljen v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor (ZUPUDPP). Za predmetni DPN ni 
potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje 
(odločba MOP, št. 35409-192/2015/18 z dne 14. 1. 2016). 

 
C. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 

Načrtovana prostorska ureditev obsega gradnjo novega 110 kV 
kablovoda od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske 
državne meje pri MMP Vrtojba, dolžine približno 2700 m, vključno 
s telekomunikacijskimi povezavami in drugimi potrebnimi 
prilagoditvami obstoječe gospodarske javne infrastrukture. 
Območje se v celoti nahaja v Občini Šempeter-Vrtojba.  
 
Načrtovani kablovod bo v celoti izveden podzemno. Kabli bodo 
položeni na globini približno 1,50 m (dno kabla). Vzdolž kablovoda 
je v skupnem jarku predvidena optična kanalizacija za vpihovanje 
optičnih vlaken. 
 
V okviru državnega prostorskega načrta se načrtujejo tudi druge, 
spremljajoče prostorske ureditve (prilagoditve obstoječe 
gospodarske javne infrastrukture, krajinske ureditve, ipd.). 
 
Trasa kablovoda iz RTP Vrtojba poteka vzhodno od naselja 
Vrtojba po Opekarniški cesti do križišča štirih poti, kjer se obrne 
proti severozahodu in prečka državno cesto HC-H4 Šempeter–
Vrtojba. Za prečkanjem državne ceste poteka proti zahodu po 
državni cesti R3 Šempeter–Miren, prečka vodotok Vrtojbico, se po  

 
 
 

 
severni strani izogne krožišču, ter nadaljuje po državni cesti R3 
Šempeter (Polje)–Vrtojba. Po prečkanju državne ceste R3 
Vrtojba–Gornji Miren poteka po občinski cesti LZ, ods. 414111, 
nato pa po državni cesti HC Kamionska cesta Vrtojba do južnega 
dela kamionskega parkirišča. Po parkirišču poteka približno 150 m 
v smeri mejnega prehoda Vrtojba, se mu izogne po severni strani, 
za njim pa zavije proti jugu-jugozahodu, prečka državno cesto HC 
Šempeter–Vrtojba ter se na državni meji z Republiko Italijo 
naveže na italijanski del kablovoda. 
 
Na obstoječem platoju RTP Vrtojba je predvidena razširitev 
obstoječega 110 kV stikališča, ki se izvede v dveh fazah. Prva 
faza zajema izgradnjo novega 110 kV prostozračnega polja za 
priklop 110 kV kablovoda. Vgradi se oprema za vodenje in zaščito 
ter potrebne predelave na obstoječem stikališču. Druga faza 
zajema gradnjo novega GIS stikališča jugovzhodno ob 
obstoječega 110 kV stikališča. Zgradi se objekt tlorisnih gabaritov 
največ 25×20 m, višine največ 12 m, ki je deloma vkopan v zemljo 
največ 4 m. 
 
D. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNIH OBRAVNAV 

Namen javne razgrnitve osnutka DPN, strokovnih podlag in 
elaborata o vplivih na okolje je seznanitev javnosti z načrtovanimi 
prostorskimi ureditvami. Osnutek DPN si je v času javne 
razgrnitve od 3. maja 2016 do 2. junija 2016 v času uradnih ur 
možno ogledati na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za 
prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana, na 
Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za energijo, Tržaška 
cesta 19a, Ljubljana in v prostorih Občine Šempeter–Vrtojba, Trg 
Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici. 
 
Javna obravnava bo potekala 18. maja 2016 s pričetkom ob 17.00 
v dvorani Občine Šempeter–Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
Šempeter pri Gorici. 
 
Pripombe in predlogi k osnutku DPN se v času javne razgrnitve 
vpišejo na obrazec za pripombe, ki je na voljo ob razgrnjenem 
gradivu na mestih javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko 
do 2. junija 2016 dajo pisno na mestih javne razgrnitve (na 
obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in 
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor), lahko se pošljejo 
na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na 
elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki 
»zadeva« navedejo ključne besede »DPN za DV Vrtojba«.  
 
Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe 
in predloge javnosti ter občine in v roku 60 dni po končani javni 
razgrnitvi do njih zavzamejo stališča, ki bodo objavljena na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor na http://www.mop.gov.si in 
posredovana Občini Šempeter–Vrtojba. 
 
Na podlagi stališč bo izdelan predlog DPN, h kateremu bodo 
podali mnenje nosilci urejanja prostora. Po uskladitvi predloga 
sprejme Vlada RS DPN z uredbo. Uredba o prostorskem načrtu in 
na njeni podlagi izdelana projektna dokumentacija predstavljata 
pravno podlago za umestitev obravnavanih prostorskih ureditev v 
prostor. 

 Koordinator: Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja 
 

Pobudnik: Ministrstvo za infrastrukturo 
Direktorat za energijo 

          Investitor:           E3 d.o.o.,  
          Erjavčeva ulica 24, Nova Gorica, 
          HSE d. o.o., 
          Koprska ulica 92, Ljubljana. 
 

Izdelovalec: Projekt d.d., Nova Gorica,  
Kidričeva 9a, Nova Gorica 
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