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Obdina ldrija, Mestnitrg 1, ldrija, skladno s 58. tlenom Zakona o prostorskem
nadrtovanju ZPNairt (Ur. list RS, it.33/07 s spr. in dop.), Odlokom o obainskih cestah v
Obaini ldrija (Ur. list RS, 5t. 55/02 s spr. in dop.) in 7. todko Sklepa o zaaetku priprave
obEinskega podrobnega prostorskega naarta (OPpN) industrijska cona Godovid (Ur. list
RS,5t. 13/14) ter na podlagi vloge izdelovalca akta Locus d.o.., Ljubljanska cesta 76, 1230
Domiale izdaja naslednje

Smernice za izdelavo obtinskega podrobnega prostorskega naErta DindustrUska
cona Godovii<r za podroije javne prometne infrastrukture

Pri pripravi obiinskega podrobnega prostorskega naarta )lndustrijska cona Godovii< za
podrodje javne prometne infrastrukture je potrebno upoitevati sledeae smernice:

1. PODROOE OBCINSKIH JAVNIH CEST iN JAVNE RAZSVETUAVE

- Krozna prometna povezava, kijo v skladu s strokovno podlago prometne infrastrukture
(Biro erta d.o.o., december 2014) tvorijo obstojeda vzhodna povezovalna cesta, nova
zahodna povezovalna obodna cesta, juina vmesna povezava in rekonstruirana vmesna
povezava naj tvorijo omreije javnih cest v last Obdine ldrija.

- Prikljudki do posameznih gradbenih parcel bodo v zasebni lasti.
- Na kroini prometni povezavi je predvideno dvosmerno voziiie s iirino voznih pasov 3

metre in na desni strani v smerivo:nje enostranski plodnik iirine 1,6 m in vijine 15 cm.
- Vse obravnavane ceste naj bodo dimenzionirane za tovorni promet.
- Pri rekonstrukciji obstojeaih cest oz. novogradnji ostalih cest v ind. coni Godovia je

potrebno ustrezno urediti cestno kanalizacijo in odvodnjavanje.
- V dogovoru z vzdrievalcev javnih cest Komunala rdrija se doloii odvode meteornih vod

s cestiSia.
- Na vseh kriiiiiih je potrebo zagotoviti ustrezno preglednost ter kriiisaa opremiti z

ustrezno prometno signalizacijo, pri iemer je potrebno upoitevati, da je na
obravnavanem obmoiju vzhodna obstojeaa povezovalna cesta DOS0( najvisje
kategorije, najniije kategorije pa sta cesti )OS2( in )OS3(.

- Ob javnih cestah naj se predvidi povrSine za odlaganje veajih koliiin snega.
- Ob kategorizirani lokalni cesti LC 226017 Hotedriica-Godovid naj bo urejena javna

razsvetljava, kije v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaievanju, ter z tehnianimi
normativi koncesionarja.

- Parkiranje za zaposlene in obiskovalce naj bo urejeno znotraj gradbenih parcel, pri
temer je pri doloaitvi minimalnega Stevila parkirnih mest potrebo upostevati OpN
Obaine ldrija.
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- Na obmodju gradbenih parcel naj bodo urejeni ekoloiki otoki.

2. OSKRBA s PLINOM

- Novo plinovodno omreije se predvidi na vsehjavnih cestah.
- Glede na lokacijo objektov so moini tudi drugi koridorji.
- Predvidi se etapnost gradnje plinovodne8a omreija.
- Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture je potrebno upoitevati predpisane

odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.

3. TOPLOVODNO OMREZJE

- Predvidi se moinost tudi izvedba toplovodnega omreija za ogrevanje vea objektov na

obmoaju.

Pripravili

Janja Hadarin )/-*"^
Maia Petroviit/ I' .-w
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Poslati:
- naslovniku
Vloiiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva
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