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1 UVOD
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič (v nadaljevanju OPPN) obsega
celotno površino, ki je v OPN Idrija namenjena proizvodni dejavnosti, in sicer območje veljavnega ZN Industrijska cona
Godovič (v nadaljevanju ZN) in območje širitve industrijske cone.
Predmet izdelave OPPN je načrtovanje novih industrijskih gradenj za območja, kjer OPPN še ni bil izdelan (širitev
industrijske cone) in na območjih znotraj veljavnega ZN, kjer izvedbena določila niso bila izdelana, čeprav jih je veljavni
dokument obsegal. Prav tako je predmet izdelave OPPN ustreznejša regulacija območij, ki so danes pretežno že
izgrajena in jih veljaven akt zaradi zastarelosti nesmiselno omejuje. Predmet akta je tudi načrtovanje potrebne
gospodarske javne infrastrukture za vsa območja.
Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Idrija.
Podlaga za pripravo osnutka OPPN je Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 13/14).
Dopolnjen osnutek OPPN je pripravljen v skladu s 15. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Ul. RS, št. 99/2007).
Orto-foto posnetek naselja Godovič
in industrijske cone

1.1 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti
Z OPN Občine Idrija je na obravnavanem območju določena namenska raba - območja proizvodnih dejavnosti /
površine za industrijo (v nadaljevanju oznaka IP). OPN zajame celotno območje z dvema enotama urejanja in sicer GO
6/1- IP (območje obstoječega ZN) in GO 6/5 – IP (širitev industrijske cone na jug). Za obe območji je z OPN predviden
način urejanja OPPN.
Meja območja OPPN se v severno-vzhodnem delu razlikuje od meje enote GO 6/1 – IP, za katero je z OPN predpisan
OPPN. Vanjo namreč poseže državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce – Godovič (v nadaljevanju DPN).
Ker je državni prostorski načrt po hierarhiji nadrejen prostorski akt občinskim prostorskim načrtom, se meja OPPN
prilagodi meji DPN (OPPN se zmanjša).
Določila, ki so za to območje oziroma to namensko rabo podana v OPN Občine Idrija, so v OPPN smiselno povzeta.

Obrazložitev
2

Predpisan faktor izrabe območja (FIO) za območje OPPN je 0.6. Znotraj območja je možno zazidati 201.800 m , celo
2
območje pa obsega 350.640 m in česar izhaja, da je FIO 0.57. S tem je zahtevanemu faktorju zadoščeno. Obratno
sorazmerno s tem faktorjem pa je za območje predpisan tudi delež zelenih površin (DZP) in sicer DZP=0.4. Ker
predstavlja območje zazidanih površin slabih 0.6, potem je DZP=0.4 ustrezen. Upoštevane so tudi vse zahteve, ki se
nanašajo na področja različnih nosilcev urejanja prostora.

Območje, ki ga OPN določa kot površino za industrijo (vijola barva)

Obstoječi načini urejanja na območju – veljaven ZN in predviden OPPN

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Potek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič (temno rdeča barva)

1.2 Obravnava območja v predhodnih izvedbenih prostorskih aktih
Enota urejanja GO 6/1 – IP je območje danes veljavnega Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič (ZN). Zazidalni
načrt je bil sprejet leta 2001, od takrat pa kar šest krat spremenjen. Zaradi nepreglednosti akta je bil leta 2006 izdelan
tudi uraden čistopis odloka. Odlok o sprejetju OPPN, ki je v pripravi, bo torej razveljavil in v celoti nadomestil sledeče
dokumente:









Odlok o sprejetju »Zazidalnega načrta industrijske cone Godovič« (Uradni list RS, št. 49/01 z dne 14. 6. 2001),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN Industrijska cona Godovič” (Uradni list RS, št. 21/03 z dne 28.
2.2003),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN Industrijska cona Godovič” (Uradni list RS, št. 21/03 z dne 28.
2.2003),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN Industrijska cona Godovič” (Uradni list RS, št. 90/05 z dne 10.
10. 2005),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN Industrijska cona Godovič” (Uradni list RS, št. 52/06 z dne 19.
5. 2006),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN Industrijska cona Godovič” (Uradni list RS, št. 53/06 z dne 23.
5. 2006),
Odlok o sprejetju Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič (uradno prečiščeno besedilo), (Uradni list RS,
št. 75/06 z dne 18.7.2006)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka “ZN Industrijska cona Godovič” (Uradni list RS, št. 23/08 z dne
7.3. 2008).

Številne spremembe in dopolnitve odloka kažejo na problematičen osnovni dokument, saj investitorje s prepodrobno
obravnavo (kot na primer prepodrobno dimenzioniranje posameznih stavb, pretirano natančno regulacijo komunalne
infrastrukture in podobno) omejuje in ovira. Odlok je nastajal na podlagi vsakokratne konkretne investicijske namere,
kar pa je zaradi togega postopka sprejemanja in spreminjanja prostorskih aktov izredno zavirajoče za gospodarski
razvoj. Zaradi takšnega načina načrtovanja je bilo ovirano normalno delovanje obstoječih uporabnikov cone kot tudi
izraba pomembne prostorske rezerve občine za razvoj gospodarstva.
ZN verjetno prav zaradi nedefiniranih morebitnih bodočih investicij ni obravnaval obsežne prostorske rezerve v
2
osrednjem delu akta, ki obsega dobrih 110.000 m . Na tem območju v veljavnih aktih niso predpisana izvedbena
določila, kar pomeni, da na več kot 30% ZN ni podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Obrazložitev

1.3 Stanje
Danes je na območju delno zgrajena industrijska cona, ki jo lahko delimo v dva dela: območje Hidrie na severu in
območje žage ter ostalih podjetij na južnem delu cone. Med conama je obsežno komunalno neopremljeno stavbno
zemljišče, ki ga imenujemo nepozidano območje sever. Pod južnim delom cone se nahaja čistilna naprava, okoli nje pa
je območje komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča, ki je nastalo s sprejetjem OPN leta 2011. Območje za
imenujemo nepozidano območje jug. Torej cono za namen orientacije pri obrazložitvi delimo, naštevajoč od severa
proti jugu, na štiri območja:





območje Hidrie,
nepozidano območje sever,
območje žage in drugih podjetij,
nepozidano območje jug.

Pogled na območje Hidrije

Pogled na območje žage in drugih podjetij

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Nepozidano območje sever ima izredno razgiban teren. Višinske razlike znotraj območja so velike, saj dosegajo tudi do
20 metrov. Območje je komunalno neopremljeno. Po sredini območja ter po njegovem vzhodnem in zahodnem robu
potekajo obstoječe poti, vse v smeri sever – jug. Območje je v naravi travnik, samo najstrmejša pobočja terena so
delno zaraščena z gozdom.
Nepozidano območje jug obsega čistilno napravo in širitev industrijske cone proti jugu. Ob čistilni napravi, na katero so
speljane odpadne komunalne vode obstoječe cone in naselja Godovič, so trije ponori. Preostali teren je pretežno
ravno območje, ki meji na zahodu na gozdni rob, na vzhodu pa na lokalno cesto Godovič – Hotedršica.
Pozidani območji Hidria in žaga ter druga podjetja sta v obstoječem obsegu ustrezno, ob zgoščevanju gradnje pa
delno komunalno opremljeni. Znotraj obeh 'pozidanih' območij so velike prostorske rezerve, območji nista v celoti
izkoriščeni.
Varovanja
Znotraj območja se, razen območij Natura 2000 (pSCI, SCI Trnovski gozd – Nanos), varovanja ne pojavljajo. V bližini
območja sta evidentirani naravni vrednoti državnega pomena Šebalkove ponikve in Jama pri Mrzlici ter naravni
vrednoti lokalnega pomena Anžičkove in Pagonove ponikve.
Ob vzhodni in zahodni strani območja OPPN se nahajata območji »VVO1 – predlog«. Predlog v zahodnem robu delno
sega v ureditveno območje OPPN. Celotna cona se nahaja znotraj tretje varstvene cone istega predloga za zaščito
vodnih virov.

Obrazložitev

Pobude
Znotraj pozidanih območij se pojavljajo posamezne pobude lastnikov, ki imajo lastne investicijske namere, katere skozi
veljavni ZN ni mogoče realizirati. Prav tako se investicijske namere in povpraševanja novih investitorjev že pojavljajo
na obeh nepozidanih območjih.

Nekaj pogledov na relief obravnavanega območja:

Pogled na celotno cono, lepo vidna vsa 4 območja (nepozidano jug, območje žage, nepozidano sever in območje Hidria)

Pogled na južni del cone: nepozidano območje jug in območje žage in drugih podjetij
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1.4 Obseg ureditvenega območja
Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od glavne ceste II. reda Godovič – Kalce, na jugovzhodnem delu naselja
Godovič.
Območje OPPN obsega celotno območje stavbnih zemljišč ob naselju Godovič, ki ga proizvodni dejavnosti (industriji)
namenja OPN. Območje obsega 35 ha, od tega je znotraj območja veljavnega ZN (EUP GO 6/1) cca. 90%, na območju
širitve cone (EUP GO 6/5) pa cca. 10% vseh zemljišč.
Iz območja GO 6/1 je izvzeto območje, ki se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38
Kalce – Godovič (Ur.l. RS, št. 80/10, 106/10).
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja, ki so morebiti potrebna za neposredno prometno priključevanje na
omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za
komunalno opremljanje območja.

Območje OPPN Industrijska cona Godovič ter delitev območja
OPPN na posamezne urejevalne enote (Ue)

Obrazložitev

2 OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
2.1 Funkcija območja in rešitve glede umeščanja načrtovanih objektov
in površin znotraj urejevalnih enot
2.1.1 Funkcija območja
Območje OPPN je razdeljeno na urejevalne enote (v nadaljevanju Ue), ki predstavljajo vsebinsko in prostorsko
smiselno zaokrožene enote z enotnimi določili za gradnjo. OPPN je razdeljen na 14 Ue s sledečimi vsebinami:















Ue1: območje javnih cest in interventnih poti,
Ue2: območje robnih zelenih površin,
Ue3: območje obstoječih in novih gradenj za industrijo,
Ue4: območje novih gradenj za industrijo,
Ue5: območje novih gradenj za industrijo,
Ue6: območje novih gradenj za industrijo,
Ue7: območje zelenih površin za rekreacijo,
Ue8: območje obstoječih in novih gradenj za industrijo,
Ue9: območje obstoječih in novih gradenj za industrijo,
Ue10: območje čistilne naprave,
Ue11: območje novih gradenj za industrijo,
Ue12: območje novih gradenj za industrijo,
Ue13: območje novih gradenj za industrijo,
Ue14: območje ponikovalnega polja.

Javne ceste so zajete v Ue1. Omrežje javnih cest se dogradi. Zasnuje se krožno povezano omrežje javnih cest znotraj
cone.
Ue10 obsega območje čistilne naprave, ki služi obstoječi industrijski coni in naselju Godovič. Na čistilno napravo se bo
priključevalo celotno območje OPPN. Za čistilno napravo je predvideno povečanje.
Ue3, Ue8 in Ue9 so delno pozidane. Območja se dograjujejo.
Ostale Ue so še v celoti nepozidane. Za gradnjo na območjih Ue4, Ue5 in Ue6 so zahtevani večji posegi v teren z
namenom vzpostavitve platojev. Manj zahtevno je poseganje na območjih Ue11, Ue12 in Ue13. Vse naštete urejevalne
enote je potrebno opremiti z gospodarsko javno infrastrukturo.
Na območje Ue7 se zaradi prezahtevnega terena ne posega z industrijo. Teren ohrani naravni relief, območje pa se
nameni športnim dejavnostim oziroma ostaja v primarni rabi.
Na območju Ue14 se uredi ponikovalno polje za ponikanje meteorne kanalizacije.
Nepozidana ostaja robna enota Ue2.

2.1.2 Dovoljene dejavnosti
Območje se namenja sledečim dejavnostim: industrija, proizvodna obrt, promet in skladiščenje, okoljske dejavnosti in
energetika, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila.
Pogojno dopustne dejavnosti so gostinstvo, poslovne dejavnosti, trgovina in dejavnosti javne uprave. Dovoljene so
tudi druge dejavnosti, če se za to pokaže potreba, vendar ne smejo imeti večjega vpliva na okolje, kot dejavnosti, ki so
v območju že dovoljene. Pogojno dopustne dejavnosti so dopustne le, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti.
Na območju Ue7 in Ue2 sta dopustni tudi dejavnosti kmetijstva in rekreacije.
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2.1.3 Dovoljeni objekti
Na območje je mogoče umeščati sledeče objekte:










industrijske stavbe in skladišča,
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
poslovne in upravne stavbe, če služijo osnovni dejavnosti,stavbe za promet in telekomunikacije,
objekti prometne infrastrukture,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
elektrarne in drugi energetski objekti,
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo v Ue7),
oporni zidovi, škarpe, ograje,
oziroma druge objekte, če se za to pokaže potreba in dopolnjujejo osnovno dejavnost ter pod oblikovnimi
pogoji tega odloka. Takšni objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje, kot objekti, ki so v območju že
dovoljeni.

Dovoljeno je tudi umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov.

2.1.4 Pogoji za projektiranje in gradnjo
Bistvena določila, ki urejajo izgled območja, se nanašajo na določitev gradbenih mej, orientacijo stavb, oblikovne
značilnosti stavb in odmike. Ta določila so minimalna, vendar podana v obsegu, ki omogoča osnovno berljivost in
funkcijo območja.
Lega objektov na gradbenih parcelah je določena z gradbenimi mejami. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni
oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo. Gradbene meje so praviloma vzporedne s
prometnicami. Objekti morajo biti orientirani tako, da so stranice osnovnih kubusov stavb vzporedne s pripadajočimi
gradbenimi mejami. Na podlagi teh določil se vzpostavi osnovna organiziranost prostora.
Etažnost objektov ni določena, določene pa so maksimalne višine stavb. Maksimalna višina poslovnih in upravnih stavb
je 18 m, maksimalna višina industrijskih stavb, hal, skladišč in drugih stavb je 15 m, maksimalna višina enostavnih in
nezahtevnih stavb je 6 m.
Oblikovanje stavb naj bo enostavno, z oblikovanjem naj se omogoča kakovosten izgled območja.

2.1.5 Parcelacije
Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN. Predlagane parcele
predstavljajo gradbene parcele.
Urejevalna enota Ue1 predstavlja gradbeno parcelo javne ceste.
V urejevalnih enotah Ue3 in Ue8 se nova parcelacija ne načrtuje. Obstoječe gradbene parcele se lahko ob upoštevanju
določil tega odloka delijo ali združujejo, če se s tem ohranja možnost dostopa in druga komunalna opreme vseh
2
nastalih parcel, vendar parcele ne smejo biti manjše od 1000 m .
V urejevalni enoti Ue9 predstavlja načrtovana parcelacija gradbene parcele objektov. Gradbene parcele se lahko ob
upoštevanju določil tega odloka delijo ali združujejo, če se s tem ohranja možnost dostopa in druga komunalna
2
opreme vseh nastalih parcel, vendar parcele ne smejo biti manjše od 1000 m .
V urejevalnih enotah Ue4 in Ue6 predstavlja načrtovana parcelacija gradbene parcele objektov. Gradbene parcele se
lahko ob upoštevanju določil tega odloka delijo ali združujejo, če se s tem ohranja možnost dostopa in druga
2
komunalna opreme vseh nastalih parcel, vendar parcele ne smejo biti manjše od 3000 m .
V urejevalnih enotah Ue5 in Ue12 predstavlja načrtovana parcelacija minimalne gradbene parcele objektov.
Minimalne gradbene parcele objektov se lahko združujejo.
V urejevalnih enotah Ue11 in Ue13 predstavlja načrtovana parcelacija gradbeni parceli objektov.
V urejevalnih enotah Ue2, Ue7, Ue10 in Ue14 parcelacije niso regulirane.

Obrazložitev

Ne glede na zgornje določbe je dovoljena delitev parcel za potrebe fazne izgradnje ceste in gradnje druge gospodarske
javne infrastrukture s priključki.
2

2

Znotraj Ue5 so predvidene večje gradbene parcele velikosti od minimalno 6.000 m do 38.500 m , če se območje
2
predvidi kot ena gradbena parcela. Najmanjše gradbene parcele so predvidene znotraj Ue12 (1.400 m ), vendar se
lahko združujejo v večje.

2.2.1 Območja možne pozidave
Znotraj načrtovanih gradbenih parcel so določena območja možne pozidave. Območja možne zazidave so omejena z
gradbenimi mejami, ki jih stavbe ne smejo preseči. Območje možne pozidave je območje, ki se lahko v celoti pozida.
Območja možne pozidave predstavljajo med 60% in 80% površine celotne gradbene parcele, kar je skladno z
usmeritvami Prostorskega reda Slovenije.
Največja možna zazidana površina znotraj posameznih Ue je tako:











2

Ue3 = 33.941 m
2
Ue4/1 = 19.552 m
2
Ue4/2 = 7.269 m
2
Ue5 = 31.993 m
2
Ue6 = 5.124 m
2
Ue8 = 39.209 m
2
Ue9 = 26.200 m
2
Ue11 = 4.761 m
2
Ue12 = 12.529 m
2
Ue13 = 2.558 m
2

V seštevku je znotraj OPPN največja možna zazidana površina 183.136 m .

2.2.2 Prometna ureditev
Ureditev prometa na obravnavanem območju ter vpenjanje območja na širšo prometno mrežo je bistvenega pomena
za uspešno funkcioniranje dejavnosti znotraj OPPN. Idejna zasnova prometne infrastrukture (Biro Črta d.o.o., Borut
Dovžak, univ.dipl.inž. grad., št. načrta 210/14-0) je preverila širše vplivno območje ureditev in na podlagi dejstev,
predvsem terena, predlagala najugodnejšo rešitev.
Obsežno območje industrije se danes napaja po slepih ulicah. Zaradi varnosti in funkcionalnosti območja se predvidi
nosilna krožna prometna povezava, ki poveže obstoječo javno cesto Godovič – Hotedršica (ta poteka po vzhodnem
robu cone in danes napaja celotno cono) z novo načrtovano javno cesto po zahodnem robu cone (pot delno obstaja,
vendar danes ni javna pot). Na to nosilno mrežo se na način krožnih povezav pripneta še novi cesti, pri čemer prva
napaja nepozidano območje sever (poteka med Ue4 na zahodni in Ue5 na vzhodni strani), druga pa na nepozidanem
območju jug (poteka po robu Ue12 in Ue13). Vse ostale poti v coni so internega značaja.
Vse ceste so dvosmerne in imajo enoten cestni profil, ki obsega vozna pasova 2 x 3,0 m ter skupno površino za pešce
in kolesarje v širini 1,60 m na eni strani ceste, razen ceste v Ue1/5 (cesta do čistilne naprave), ki nima hodnika za
pešce. Namen vzpostavitve hodnika za pešce je omogočanje dostopanja na delo tudi delavcem, ki se pripeljejo z
javnim potniškim prometom, prihajajo peš ali morebiti s kolesom. Prav tako je hodnik za pešce izrednega pomena kot
dostop do cone v Ue7, saj se ta lahko nameni rekreaciji, pri čemer se pričakuje, da bodo obiskovalci do nje dostopali
večinoma peš in s kolesi.
Parkiranje za zaposlene in obiskovalce mora biti zagotovljeno znotraj posamezne gradbene parcele objekta. Pri
določanju minimalnega števila parkirnih mest je potrebno upoštevati določila Občinskega prostorskega načrta Občine
Idrija. V Ue3 je možno zagotavljanje skupnega parkirišča za več gradbenih parcel. V primeru skupnega objekta mora le
ta pridobiti uporabno dovoljenje pred ali sočasno z objekti, katerim je namenjeno. Javnih parkirišč ni. Parkiranje na
površinah javnih cest ni dovoljeno.

2.2.3 Zelene in javne površine
Edine javne površine območja predstavljajo ceste. Ceste imajo peš hodnike, ki omogočajo varen peš in kolesarski
dostop do objektov. Priporoča se, da investitorji skladno z možnostmi znotraj gradbenih parcel vzdolž javnih poti
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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zasajajo visokodebelna drevesa, s čimer pripomorejo k senčenju poti in prijetnejšim bivalnim pogojem tudi znotraj
lastnih gradbenih parcel. Skladno z OPPN je cono možno v celoti ali delno opremiti z javno razsvetljavo. Pri vseh
ureditvah je vodilo najracionalnejše razmerje med prijetno in varno ureditvijo območja in ceno njene komunalne
opreme.
Območje obsega dve ureditveni enoti zelenih površin.
Ue7 zaradi prezahtevnega terena (veliki nakloni oziroma višinske razlike) ravno tako ni namenjena gradnji. Območje
ostaja v primarni rabi, zaradi precejšnega obsega (3 ha) pa se lahko namenja tudi rekreacijskim dejavnostim, ki
zahtevajo razgiban teren (kot na primer paintball, dawnhill kolesa, adrenalinski park in podobno) in ne spadajo med
mirne oziroma tihe rekreacijske dejavnosti, saj so tudi same delno vir hrupa. Ker je območje rekreacije v osnovi
namenjeno krajanom in ne toliko uporabnikom cone, je s smeri Godoviča urejen ustrezen dostop do območja,
predvsem za peš in kolesarski promet, z možnostjo ureditve nekaj parkirnih mest. Območje ima dostop tudi z druge,
vzhodne strani, kjer je teren položnejši.
Ue2 je enota, ki predstavljata mejno območje cone in se vanjo z gradnjami stavb ne posega, lahko pa se gradi
infrastruktura ali urejajo zelene površine.

2.2 Etapnost izvedbe
Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno.
Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri čemer je
potrebno:
-

pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za objekt posamezne etape pridobiti gradbeno dovoljenje za
vso, z OPPN načrtovano, gospodarsko javno infrastrukturo potrebno za priključevanje posamezne etape,

-

pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti pridobljeno uporabno
dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na območju priključevanja objekta in le ta predana v
upravljanje pristojnemu upravljavcu.

Obrazložitev

3 OPIS ZASNOVE NAČRTOVANIH REŠITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH ZMOGLJIVOSTI
Za nemoteno funkcioniranje industrijske cone je potrebno zagotoviti ustrezno opremljenost zemljišč za gradnjo znotraj
cone, kar pomeni zagotavljanje dostopov na javno cestno omrežje in komunalne priključke. Zagotoviti je potrebno
priključitev vseh javnih infrastrukturnih omrežij v coni (omrežja komunalne, energetske, telekomunikacijske, prometne
infrastrukture) na obstoječa in predvidena omrežja gospodarske javne infrastrukture.
S predvidenimi rešitvami se obravnavano ureditveno območje v delu na novo opremi z vso potrebno infrastrukturo
(predvsem Ue4, Ue5, Ue6, Ue11, Ue12, Ue13), delno pa se le ta ustrezno dogradi, rekonstruira ali prestavi.
Za potrebe načrtovanja cestnega omrežja je bila izdelana idejna zasnova prometne infrastrukture (Biro Črta d.o.o.,
Borut Dovžak, univ.dipl.inž. grad., št. načrta210/14-0).
Za potrebe odvajanja padavinskih vod sta bili izdelani strokovni podlagi Hidrogeološko poročilo, (Geologija Idrija
d.o.o., april 2015) in Ocena zmožnosti individualnega ponikanja na območju OPPN Indus cona Godovič, (Hidrolab
d.o.o., Matej Uršič, univ.dipl.ing.grad., junij 2015).

3.1 Elektroenergetsko omrežje
Območje OPPN se danes napaja preko treh 20 kV vodov, ki potekajo po severnem, vzhodnem in zahodnem robu cone.
Na te vode se cona priklaplja pretežno s podzemnimi kabelskimi vodi srednje in nizkega napetostnega nivoja.
Širjenje nizkonapetostnega omrežja za potrebe novogradenj je v okviru kapacitete obstoječe transformatorske postaje
možno le iz TP Godovič Brus 2007. Za oskrbo novih ureditev ureditvenega območja z električno energijo se
elektroenergetsko omrežje dogradi z novimi TP 20/0,4 kV prehodne izvedbe in pripadajočim nizkonapetostnim
omrežjem do posameznega odjemnega mesta. Vključitev novih TP 20/0,4 kV v distribucijsko omrežje se zagotovi z
vzankanjem v prostozračni (nadzemni) oziroma zemeljski del izvoda DV Kalce z zemeljskimi kabli. Za potrebe vzankanja
novih TP v SN omrežje je potrebno v sklopu ureditvenega območja zgraditi ustrezno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK)
ustreznih dimenzij (zagotoviti je potrebno ustrezno število cevi).
Vse načrtovane vode se vodi v cestnem telesu kot podzemno kabelsko nizkonapetostno omrežje kot je prikazano v
grafičnem delu OPN na listu 4 oziroma v skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora.

3.2 Plinovodno omrežje
Na območju danes ni prisotno plinovodno omrežje.
Območje OPPN neposredno meji na območje DPN za prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič. DPN predvideva izgradnjo
distribucijskega omrežja, plinovodne cevi premera 150 mm in tlaka do vključno 70 barov, prav do industrijske cone ter
izgradnjo MRP s priključki na GJI tik ob Ue5 tega OPPN. Načrtovana infrastruktura bo omogočila oskrbo s plinom tako
industrijski coni kot širši okolici.
Za potrebe novih ureditev na območju OPPN se lahko dogradi distribucijsko plinovodno omrežje znotraj teles javnih
cest kot je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4 oziroma v skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca
urejanja prostora.

3.3 Telekomunikacijsko omrežje
Izgrajeni del območja je delno opremljen s telekomunikacijskimi vodi. DPN za prenosni plinovod R38 Kalce-Godovič
predvideva tudi hkratno izgradnjo optičnega kabla za prenos podatkov.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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V ureditvenem območju se lahko za potrebe novih ureditev in opremljanje obstoječih objektov dogradi
telekomunikacijsko omrežje, ki se ga naveže na obstoječo kabelsko kanalizacijo na vzhodni strani območja OPPN ob LC
226011 Hotedršica - Godovič.
Za potrebe novih ureditev se izvede TK kabelska kanalizacija kot je prikazana v grafičnem delu OPPN na listu 4 oziroma
v skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora.

3.4 Vodovod
Znotraj ureditvenega območja OPPN je obstoječe vodovodno omrežje, ki napaja izgrajen del cone. Primarni vod
poteka po lokalni cesti Hotedršica – Godovič (šifra odseka 226011).
Del obstoječega vodovodnega omrežja v dolžini cca. 240 m (parcele št. 1143/13, 1144/22, 1144/28 in 1148/4, vse k.o.
Godovič) se obnovi.
Za potrebe OPPN se javno vodovodno omrežje dogradi z novimi vodovodnimi vodi, izvedenimi z NL DN 100 oziroma
DN 125, ki potekajo v sklopu Ue1 in na katerega se priključujejo vsi načrtovani objekti v območju.
Vodovodno omrežje se izgradi skladno s priloženo grafiko v grafičnem delu OPPN na listu 4 oziroma v skladu s
pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora.
Za potrebe gašenja požara se v območju cestnih koridorjev (Ue1) na vodovodno omrežje vgradijo nadzemni hidranti
lomljive izvedbe. Interno hidrantno omrežje mora biti krožno povezano in vezano na javni vod za odjemnim mestom.

3.5 Odpadna in meteorna kanalizacija
Po zahodnem robu ureditvenega območja OPPN ter iz urejevalne enote Ue8 potekata obstoječa voda kanalizacijskega
omrežja, ki se zaključujeta v čistilni napravi v sklopu urejevalne enote Ue10.
Obstoječa čistilna naprava s kapaciteto 500 PE se dogradi oziroma poveča do kapacitete 1000 PE. Odpadno vodo iz
čistilne naprave se lahko tudi po povečanju le te ponika v obstoječi vrtini. Do zapolnitve kapacitete obstoječe čistilne
naprave je nanjo možno priključiti še 50 PE.
Za potrebe odvajanja odpadnih vod se v sklopu infrastrukturnega koridorja (Ue1), dogradi kanalizacijsko omrežje, ki se
navezuje na obstoječi javni kanalizacijski vod, ki poteka po zahodnem robu cone. Za potrebe novih ureditev in
opremljanja obstoječih objektov se odvajanje odpadnih vod ureja kot je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4
oziroma v skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora.
Obstoječe odvajanje padavinskih vod z ureditvenega območja je le delno urejeno v ločenem sistemu meteorne
kanalizacije in vodeno v ponikanje. Novih objektov ni mogoče priključevati na obstoječe omrežje.
Za potrebe odvajanja padavinskih vod se zgradi ločen sistem meteorne kanalizacije s ponikanjem.
Meteorna odpadna voda se v sklopu Ue1 odvaja na južni rob OPPN v Ue14, kjer se predvidi ponikovalno polje.
Meteorne odpadne vode iz Ue3 ter iz delov Ue 4/1, Ue5, Ue1/1 in Ue1/2, ki gravirajo na LC 226011 Šebalk –
Industrijska cona, se odvajajo v površinski odvodnik.
Ne glede na prejšnja odstavka se meteorna voda lahko tudi ponika v ponikovalnih vrtinah znotraj gradbene parcele
posameznega objekta ali za več objektov skupaj. Globine vrtin so odvisne od lokacije apnenca, vendar niso manjše od
30 m.

3.6 Javna razsvetljava
Znotraj ureditvenega območja OPPN ni obstoječe javne razsvetljave.
Nova javna razsvetljava se predvidi ob LC 226011 Hotedršica – Godovič. Nova javna razsvetljava se lahko zgradi tudi ob
drugih javnih površinah v sklopu Ue1 kot je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4.

Obrazložitev

3.7 Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehničnih rešitev
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev poiščejo
rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika. S takšnimi odstopanji se
ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere na območju OPPN. S takšnimi odstopanji morajo soglašati nosilci
urejanja prostora, na katere se odstopanja nanašajo. Odstopanja gabaritov so možna v okviru določb od (2) do (5)
odstavka tega člena.
Višinski gabariti načrtovanih objektov ne smejo presegati dimenzije, določene v besedilu tega odloka. Tehnični
elementi na strehah, kot so jaški dvigal, dimniki, naprave za prezračevanje in podobno, lahko te višinske gabarite
presegajo.
Odstopanja od zakoličbene situacije ceste so +1,0/-1,0 m.
Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi
upravljavcev gospodarske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo končne
ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture.
Na Ue, kjer je določena minimalna gradbena parcela, so na meji med dvema gradbenima parcelama dopustna
odstopanja +5,0/-5,0 m. Sprememba je dopustna le v primeru, če vse novonastale GP ohranijo funkcionalnost
2
(možnost dostopa in priključevanja na GJI) ter niso manjše od 1500 m .
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4 POSTOPEK PRIPRAVE OPPN
4.1 Osnutek OPPN
Na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič (Uradni
list RS, št. 13/14) se je pripravil osnutek prostorskega akta, ki se ga je dne 13.1.2015 posredovalo v smernice nosilcem
urejanja prostora.
K osnutku prostorskega akta so bile pridobljene naslednje smernice:
Zap.

Naslovnik

Vrsta / področje

Prejeto

Številka prejete smernice oz
odločbe

1

RS, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR, ARSO, Urad za upravljanje
z vodami, Oddelek povodja reke
Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova
Gorica

Smernice /

5.2.2015

35001-22/2015-2

2

RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Smernice
reševanje

21.01.2015

350-5/2015-2-DGZR

3

RS, MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, Direktorat za
infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana

Smernice /

/

/

RS, MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, Direkcija
Republike Slovenije za ceste, Tržaška
cesta 19, 1000 Ljubljana

Smernice /

/

/

RS, MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, Direktorat za
energijo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana

Smernice /

13.2.2015

350-1/2015-19

Zavod RS za varstvo narave, OE Nova
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova
Gorica

Smernice /

13.02.2015

5-III-21/2-O-2015/ACG

7

PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 11b, p.p. 3720, 1001
Ljubljana

Smernice / DPN prenos.
plinovod

5.2.2015

S15-010/R-MP/ŠN

8

KOMUNALA d.o.o., Carl Jakoba 4,
5280 Idrija

Smernice /

10.2.2015

3500-19/2014-2

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska
cesta 58, 1516 Ljubljana

Smernice /

26.2.2015

343/2015

TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana

Smernice /

3.2.2015

28731-NG/2-MM

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska
cesta 263, 1000 Ljubljana

Smernice /

21.01.2015

117/15

OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280
Idrija

Smernice /

14.2.2015

350-0001/2013-83

4

5

6

9

10

11

12

Raba in upravljanje voda

/

zaščita

in

Cestni promet

Cestni promet

energetika

Ohranjanje narave

Vodovod in kanalizacija

Elektro oskrba

telekomunikacije

Javna razsvetljava

Občinske GJS
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13

RS, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana

Odločba /

20.2.2015

35409-5/2015/2

CPVO

4.2 Dopolnjen osnutek OPPN in javna razgrnitev
Na podlagi prejetih smernic se je pripravil dopolnjen osnutek, v katerem so upoštevane smernice posameznih nosilcev
urejanja prostora, kar je razvidno tako v grafičnem kot tekstualnem delu odloka. Tako pripravljen akt se lahko razgrne.
Javna razgrnitev bo trajala od 9.6.2015 do 9.7.2015. med javno razgrnitvijo bo 17.6. opravljena javna obravnava. Do
pripomb, podanih na javni razgrnitvi, se bodo zavzela strokovna stališča. Strokovna stališča bo potrdila občina. Šele
nato se bo akt z njimi dopolnil.
Na podlagi Odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, za izdelavo OPPN Industrijska cona Godovič
ni potrebna izdelava celovite presoje vplivov plana na okolje.

4.3 Dokončanje postopka
S stališči dopolnjen akt (predlog OPPN) bo posredovan nosilcem urejanja, ki bodo nanj podali mnenja. Na podlagi
pozitivnih mnenj se akt lahko sprejme na občinskem svetu skladno s statutom občinskega sveta. Akt je potrebno
objaviti v uradnem listu RS.
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