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Naravovarstvene smernice za Obdinski podrobni prostorski naert lndustriiska
cona Godovi6, v ob6ini ldriia

Na osnovi va5e vloge 5t. 1106/SM z dne 12.01.2015, prejete dne 14.01.2015 izdalamo v skladu s
97. in 98. 6lenom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, St. 96/04 - ZON-UPB2,61106 Zdru-1,32108-odlUS in 8/10 -ZSKZ- B in 46/14), naravovarstvene smernice za Ob6inski podrobni
prostorski na6rt lndustrijska cona Godovi6, v ob6ini ldrija.
Vlogi ste prilo2ili:

-

Sktep o pri6etku priprave obdinskega podrobnega prostorskega na6rta "lndustrijska cona
Godovid" (Uradni list RS, 5t. 13/2014)
Tekstualni del - osnutek odloka o OPPN z obrazloZitvijo
Osnutek OPPN (na zgo56enki): tekstualni del osnutka OPPN

del osnutka OPPN, sklep o

-

osnutek odloka o OPPN, grafi6ni

zadetku priprave OPPN, prikaz stanja prostora, obrazlo:itev,

pooblastilo.

obmoile oPPN lndustrilska cona GodoviE se nahaja luino od glavne ceste ll. reda Godovi. -

Kalce, na jugovzhodnem delu naselja Godovi6. Obsega dve enoti urejanja, dolodeni v OPN ldrija, in
sicer GO 6li - lP in GO 6/5 - lP. Sestavni del OPPN so tudi zemljis6a izven obmodja, ki so morebiti
potrebna za neposredno prometno prikllu6evanje na omreije javnih cest in izvedbo komunalnih
prikljuikov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje
obmo6la. Obmodje OPPN je razdeljeno na 14 ureievalnih enot:
Uel - povrsine vseh javnih cest znotraj OPPN, sluzi Javnemu prometu,
Ue2, Uel4 - robne zelene povr5ine, dovoljujejo le ureditve za potrebe GJI in zelenih povr5in,
Ue3, Ue8, Ueg - obmo6ja obstojeaih povr5in za industrijo; lahko se dograjujejo do izkoristka z OPPN
dolodenih prostorskih kapacitet,
nepozidana obmo6ja za industrijsko dejavnost; obmodja se
Ue4, Ues, UE6, Ue11, Ue13
komunalno opremi in nameni gradnji,
Ue7 - zelena cona, kamor se ume56a rekreaci.iska dejavnost, lahko pa oslane v kmetijski rabi,
Uel0 - distilna naprava, za katero se predvidi Siritev.

-

Obmodje GO 6/1 - lP je obmodje danes veljavnega ZN lndustrijska cona Godovi6. ZN je bil od
sprejetja leta 2001 Sestkrat spremenjen. Odlok o sprejetiu OPPN lndustrijska cona Godovid bo
razveljavil in v celoti nadomestil proslorske dokumente, ki se nana5ajo na ZN lndustrijska cona
Godovi6. lz obmo6ja GO 6/1 - lP je izvzeto obmo6je, ki se ureja z Uredbo o drZavnem prostorskem
nadrtu za prenosni plinovod R38 Kalce - Godovi6 (Uradni list RS, 5t. 80/10, 1}6h0l. Za enoto GO

- lP (Siritev gospodarske cone) so v 196.
za izdelavo OPPN.
6/5
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61.

Odloka o OPN Ob6ine ldrija opredeljene usmeritve

UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za obmodje, ki ima na podlagi
predpisov s podrodja ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmerilve, izhodisda
in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih obmodij ler ohranjanje biotske raznovrstnosti.

2

SPLOSNI DEL

Vsebina splo5nega dela naravovarstvenih smernic, dolodena v 98. dlenu ZON, je 2e upo5tevana v
osnutku ob6inskega podrobnega prostorskega naarta.
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POSEBNI DEL

3.1 Konkretne usmeritve za varstvo naravnih vrednot
Na obmodju OPPN sicer ni naravnih vrednot, se pa nekateri objekti in obmo6ja naravnih vrednot
nahajajo v neposredni bliZini obmodja OPPN. Jugozahodno od obmo6.ia OPPN se nahajajo
Sebalske ponikve (1d.5t.4708), vzhodno od obmo6ja OPPN Aniidkove in Pagonove ponikve
(1d.5t.4757), juZno od obmofla OPPN, v nekoliko vedji oddaljenosti pa Mrzlica (ld. !1.42422),
Brezno pri Mrzlici (ld. 8t.42423) in Jama pri Mnlici (ld. 31.42424).
Kljub temu, da na obmo6ju OPPN ni naravnih vrednot, je zaradi naravnih vrednot v neposredni bliZini
in morebitnih vplivov nadrtovanih ureditev in dejavnosti potrebno upostevati sledede konkretne
usmeritve:
na obmoeje naravnih vrednot naj se ne posega,
- odvod padavinskih voda z utrjenih platojev na.l se nairtuje nana6in, ki bo zagotavljal prepre6evanje
odtekanja onesnaiene vode,

-

- ob izgradnji in urejanju obmodja industrijske cone je potrebno zagotoviti vse ukrepe za
prepredevanje onesnaZenja. Pri gradnji mora izvajalec uporabljati stroje, ki ne pusdajo mineralnih
olj, ne oddajajo prekomerne kolidine izpu5nih plinov in ne povzroda.jo prekomernega hrupa. lzvajalec
mora prepre6iti padanje odpadkov, odtekanje cemenlnega mleka in drugih Skodljivih tekocin v
naravo.

3.2

Konkretne usmeritve za varstvo posebnega varstvenega obmodja (obmodia Natura 2O(n)

Trnovski gozd - Nanos (lD 3000255)
Na enoti urejanja Ue 10, ki se nahaja na obmo6ju treh ponikalnic,.ie nadrtovano povedanje distilne
naprave. Zaradi ohranjan.ia ugodnega stanja varovanega habitatnega tipa jame in prepredevanja
evtrofkacije jamske vode, se zagolovi uslrezno di6denje odpadnih voda.

3.3 Varstvena priporodila za varstvo ekolo5ko pomembnega obmoeja
Trnovski gozd Nanos (lD 51300)
Ne glede na to, da je vsebina sploSnega dela naravovarstvenih smernic

ie

upoStevana, predlagamo,

da se v predlog OPPN vkljudi tudi priporo6ilo, da naj se sednja izvaja izven razmnoZevalnega
obdobja varovanih vrst ptic. Sednja se izvede med 1. avgustom in 1. marcem.

3.2

Varstvena priporoeib za ravnanje na obmoiju pridakovanih naravnih vrednot - geologija
(ldrijska prelomna cona) in obmodiu pridakovanih naravnih vrednot - karbonati (Kafuonatl)
Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja potencialnih geoloskih naravnih vrednot (minerali, fosili,
tektonske strukture) in podzemnih geomorlolo5kih naravnih vrednot (jame, brezna). Na podlagi 74.
6lena ZON mora tizidna ali pravna oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost med katero je prislo do najdbe,
za6asno ustaviti dela, najdbo za56ititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno za

ohranjanje narave. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov v skladu z 22. e|€nom Zakona o
varsUu podzemnih jam (Uradni list RS, it. 2/04).
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POGOJI

V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o spre.jemljivosti prostorske
ureditve z vidika varstva narave - naravovarstveno mnenie. Brez naravovarstvenega mnenja ali
obvestila, da izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogo6e sprejeti prostorskega akta
(Sesti odstavek 97. 6lena ZON).

Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanie narave, ko prejme zahtevo
pripravljavca akta. Tej zahtevi je treba priloZiti konEni predlog tega akla ter ustrezno obrazloiitev,
kako je pripravljavec ob pripravi akta upo5teval naravovarstvene smernice (sedmi odstavek 97. dlena

zoN).
Besedilo kon6nega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz. vkljudi dolo6ila varstva
narave, ki so podana v naravovarstvenih smernicah.
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upo5teva 105. dlen ZON.
Morebitna vpraianja in dodatna po.iasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na
Zavod RS za varstvo narave, Obmodna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (tel.
05 33 05 310).
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