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Zadeva:  Državni prostorski načrt za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba 

do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba 
 
Zveza: Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve 

osnutka državnega prostorskega načrta, ki je potekala v času od 3. maja 
2016 do 2. junija 2016 

 
 
 
 
 
Gradivo, ki je bilo razgrnjeno v času javne razgrnitve osnutka državnega 
prostorskega načrta: 
– osnutek državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV 

Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba, ki ga je pod številko projekta 
13375 aprila 2016 izdelal Projekt d. d. Nova Gorica; 

– povzetek za javnost; 
– študija variant – predlog najustreznejše rešitve za državni prostorski načrt za 110 kV 

kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba, 
ki ga je pod številko projekta 13375 marca 2016 izdelal Projekt d. d. Nova Gorica; 

– Elaborat o vplivih na okolje za državni prostorski načrt za kablovod od RTP 110/20 
kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba, ki ga je pod številko 
projekta 13375 aprila 2016 izdelal Projekt d. d. Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: 
elaborat o vplivih na okolje); 

– Idejni projekt za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske 
meje pri MMP Vrtojba, ki ga je pod številko projekta 13375 aprila 2016 izdelal Projekt 
d. d. Nova Gorica; 

– geodetski načrt za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-
italijanske meje pri MMP Vrtojba, ki ga je pod številko projekta 13375 aprila 2016 
izdelal Projekt d. d. Nova Gorica. 

 
Javna razgrnitev in javne obravnave: 
Gradivo je bilo javno razgrnjeno od 3. 5. 2016 do 2. 6. 2016: 
– 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 je potekala 18. 5. 2016 ob 17.00 v dvorani Občine Šempeter - Vrtojba, 
Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici. 
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Kratice oz. okrajšave, ki se pojavljajo v tem gradivu, imajo naslednji pomen: 
– DPN – državni prostorski načrt za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do 

slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba, 
– RTP – razdelilna transformatorska postaja, 
– IDZ – idejna zasnova, 
– PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
– PZI – projekt za izvedbo. 
 
 
Postopek v povezavi z javno razgrnitvijo: 
V času javne razgrnitve in na javni obravnavi so bile podane pripombe in predlogi na 
osnutek DPN. V skladu z določili Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor je bilo pridobljeno tudi mnenje Občine Šempeter - Vrtojba. 
 
Pripombe in predlogi so bili podani ustno na javni obravnavi. Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je skupaj z izdelovalcem DPN 
pobudnikom, investitorjem in izdelovalci strokovnih podlag preučilo pripombe in predloge 
ter do njih zavzelo stališče. 
 
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov se bodo strokovne podlage, kot je 
navedeno v priloženih stališčih, smiselno dopolnile, in sicer na način, da bodo sprejete 
pripombe upoštevane pri izdelavi predloga DPN. 
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KAZALO 
 
 
1. PRIPOMBE PODANE NA JAVNI OBRAVNAVI V PROSTORIH OBČINE 

ŠEMPETER - VRTOJBA 
 

2. MNENJE OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA IN NJENIH LOKALNIH JAVNIH 
SLUŽB 
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1. PRIPOMBE PODANE NA JAVNI OBRAVNAVI V PROSTORIH OBČINE 
ŠEMPETER - VRTOJBA 

 
1.1. Blanka Šuler, Občina Šempeter - Vrtojba 
 
V bližini trase kablovoda je predvideno območje za gradnjo Rekreacijskega centra 
Vrtojba. Na kakšen način se usklajuje gradnja načrtovanih posegov v prostor, ter kdo se 
prilagaja? 
 

Stališče 1.1:  
Načrtovani 110 kV kablovod je usklajen z IDZ »Rekreacijsko območje v Gornji 
Vrtojbi s kampom«. V primeru, ko bo rekreacijski center zgrajen pred kablovodom, 
bo načrtovani kablovod prečkal zgrajeno infrastrukturo tako, da ta ne bo 
poškodovana. V kolikor bo kablovod zgrajen pred načrtovanimi ureditvami 
rekreacijskega centra, pa bodo le-te izvedene na način, da bo možno načrtovane 
ureditve komunalne infrastrukture za Rekreacijsko območje v Gornji Vrtojbi s 
kampom izvesti tako, da bosta obe ureditvi funkcionalni in zagotavljali varnost. 

 
1.2. Blanka Šuler, Občina Šempeter - Vrtojba 
 
V neposredni bližini novega stikališča je novo naselje. Pred gradnjo naselja smo pridobili 
študijo zaradi hrupa, ter na podlagi rezultatov študije predvideli večji odmik naselja od 
stikališča. Ali bo novo stikališče s hrupom vplivalo na naselje? 
 

Stališče 1.2: 
Na območju RTP Vrtojba so bile v juliju 2006 opravljene meritve in analiza vplivov 
hrupa, ki ga v okolju povzroča obratovanje transformatorske postaje (Poročilo o 
meritvah hrupa v okolju, RTP Vrtojba, Zavod za varstvo pri delu, d. d., Ljubljana, št. 
poročila: LFIZ-20060161-FD/M, 9. 8. 2006). Meritve so bile opravljene na parcelnih 
mejah RTP 110/20 kV Vrtojba in pred najbolj prizadetimi stanovanjskimi objekti, 
oziroma površinami za vse izpostavljene tipične smeri razširjanja hrupa. Pri tem so 
bila upoštevana morebitna zaslanjanja med virom hrupa in krajem hrupa, kakor 
tudi možnost odbojev. Dnevne meritve so bile opravljene med 9. in 11. uro, 
večerne med 20. in 22. uro in nočne med 22.30 in 23.30 uro. 
Izkazalo se je, da hrupni viri vezani na obratovanje RTP Vrtojba nimajo izrazite 
dinamike, tako da so razlike med maksimalnimi in minimalnimi ravnmi majhne. 
Opazna pa je razlika v emisijah hrupa pri obratovanju različnega števila hladilnih 
ventilatorjev. 
V neposredni bližini RTP so kmetijska zemljišča, zato se območje načeloma uvršča 
v III. stopnjo varstva pred hrupom, to je kmetijsko stanovanjsko območje, ki je 
hkrati namenjeno bivanju in proizvodno obrtnim ter kmetijskim dejavnostim 
(mešano območje). Za takšno območje je predpisana omejitev 58 dBA za dnevno 
in 48 dBA za nočno raven, ko gre za vire hrupa, ki niso prometni infrastrukturni 
objekti. Za celotno obremenitev območja so mejne ravni hrupa za 2 dBA višje. 
Omejitve obstajajo tudi za 1 % konice in sicer 85 dBA v dnevnem in 70 dBA v 
nočnem času. Ograjeno območje okrog RTP sodi v IV. stopnjo varstva pred 
hrupom, ki je manj občutljiva na posege v prostor. 
Iz opravljenih meritev in analiz hrupa, ki ga povzroča obratovanje RTP Vrtojba v 
naravnem in življenjskem okolju je razvidno, da je bil hrup, ki je bil merjen v času 
optimalnega obratovanja transformatorjev pred vsemi za hrup občutljivimi 
stanovanjskimi objekti v okolju v dovoljenih mejah za dnevni in nočni čas 
obratovanja. Do minimalnega preseganja mejnih vrednosti ravni hrupa prihaja le  
ob severnem robu ograje, nasproti transformatorja TR1. Najbližji stanovanjski 
objekt, je od območja obstoječega stikališča oddaljen 35 m, zato je obremenjenost 
z hrupom pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi.  
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V okviru priprave DPN je bil izdelan elaborat o vplivih na okolje, v katerem je 
opisan in vrednoten vpliv hrupa na okoliško prebivalstvo zaradi razširitve 
obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba. Sama RTP Vrtojba predstavlja že 
obstoječ vir hrupa. 
Hrup na območju RTP Vrtojba bo zaradi izvedbe razširitve obstoječega 110 kV 
stikališča na objektih občutljivih za hrup pod mejnimi vrednosti. 
V nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije, v fazi pridobitve gradbenega 
dovoljenja, bo v skladu s 15. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) izdelana strokovna ocena 
hrupa. 

 
1.3. Blanka Šuler, Občina Šempeter - Vrtojba 
 
Ali se služnost za gradnjo kablovoda pridobiva na javnem dobru in privat zemljiščih? 
 

Stališče 1.3: 
Služnost za gradnjo kablovoda se pridobiva zgolj na zemljiščih v zasebni lasti. 

 
1.4. Blanka Šuler, Občina Šempeter - Vrtojba 
 
Kadar gre izkop jarka za kablovod po cesti, ali se preplasti samo pas nad izkopom, ali 
polovica cestišča, na katerem se izvede izkop? 
 

Stališče 1.4: 
Kadar se kablovod gradi s prekopom vzdolžno pod voziščem, se po koncu gradnje 
sanira celotno smerno vozišče, po katerem je gradnja potekala. Navedena zahteva 
je že vključena v Uredbo o DPN (13. člen, 3. odstavek). 
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2. MNENJE OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA IN NJENIH LOKALNIH JAVNIH 
SLUŽB  

 
 
2.1. Mnenje Občine Šempeter - Vrtojba, št.: 35002-2/2015-16 z dne 28. 5. 2016 
 
Ugotavljamo, da so bile pri pripravi dokumenta smernice Občine Šempeter - Vrtojba 
upoštevane. 
Ponovno predlagamo, da investitor v prvi operativni fazi priprave natančnejšega poteka 
kablovoda (projekti za gradbeno dovoljenje in izvedbo) občino obvesti o pričetku 
načrtovanja, da bi omogočili morebitno sočasno gradnjo kablovoda in občinske 
infrastrukture. 
 

Stališče 2.1: 
Predlog se upošteva. Občina bo po sprejemu uredbe o DPN prejela tiskan in 
digitalni izvod sprejetega DPN. Investitor bo v fazi priprave projektov PGD in PZI z 
občino uskladil potek načrtovanega kablovoda in občinske infrastrukture. Ko bo 
investitor imel vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo in določen 
terminski plan izvedbe bo o tem obvestil občino. Gradnja kablovoda in občinske 
infrastrukture se bo lahko izvajala sočasno, v kolikor bo imela občina za gradnjo 
občinske infrastrukture istočasno pripravljen projekt za izvedbo. 

 
 
2.2. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., mnenje št. K-085/2016 z dne 26. 5. 

2016 
 
V obravnavanem v naslovu navedenem Osnutku DPN je upoštevana 3. točka predhodno 
izdanih smernic - križanja in vzporedni potek trase kablovoda z obstoječo javno 
gospodarsko infrastrukturo - kanalizacijo. 
V nadaljevanju načrtovanja obravnavanega DPN in izdelavi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je obvezno in dosledno upoštevati vsa določila predhodno izdanih 
smernic, št. 187/2015 z dne 24. 11. 2015 in upoštevati predvideno / projektirano (faza 
PGD) kanalizacijo za predvideno Rekreacijsko območje v Gornji Vrtojbi - kamp Vrtojba, ki 
poteka po Opekarniški cesti. 
 

Stališče 2.2: 
Pri izdelavi projekta PGD bodo upoštevana vsa določila predhodno izdanih 
smernic št. 187/2015 z dne 24. 11. 2015 in upoštevana trasa predvidene kanalizacije 
za Rekreacijsko območje v Gornji Vrtojbi - kamp Vrtojba, ki poteka po Opekarniški 
cesti. Investitor je v času javne razgrnitve z dopisom obvestil pristojno Upravno 
enoto Nova Gorica, da na predmetnem območju načrtuje gradnjo kablovoda. 

 
 
2.3. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., mnenje št. V–107/2016 z dne 20. 6. 

2016 
 
Po pregledu osnutka državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod od RTP 110/20 
kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba, ki ga je aprila 2016 izdelal 
Projekt d. d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, Nova Gorica, izdajamo pozitivno mnenje s 
področja oskrbe z vodo k državnemu prostorskemu načrtu za 110 kV kablovod od RTP 
110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba. 
 

Stališče 2.3: 






