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B. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV 
 
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) je prostorski 
izvedbeni akt, s katerim se določajo merila in pogoji za posege v prostor. Z 
OPPN se ne spreminja namenska raba zemljišč določena s prostorskim 
planom občine, ampak le podrobnejša namenska raba. Z OPPN se določajo 
konkretne - projektne rešitve za posamezne posege ali ureditve. OPPN je 
podlaga za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
Občina Idrija je podala pobudo za izdelavo OPPN. Namen OPPN je torej 
sprejem in določitev natančnejših meril in pogojev za načrtovanje posegov v 
prostor, za območje, kjer je po veljavnem planskem aktu dovoljena gradnja. 
Obravnavano območje 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). 
Ureditev prometa na obravnavanem območju ter vpenjanje območja na širšo 
prometno mrežo je bistvenega pomena za uspešno funkcioniranje dejavnosti 
znotraj OPPN. Rešitev s krožno zasnovano prometno mrežo je bila javno 
razgrnjena. Na podlagi pripomb se je del načrtovane cestne mreže ukinil kot 
javna cesta, s čimer se je ukinil tudi koncept krožne prometne povezave. Ker 
bi ob polni zasedenosti cone takšen koncept še vedno zagotavljal 
najugodnejšo in najvarnejše napajanje območja, smo v predlogu akta ohranili 
koridorje za morebitno kasnejšo izvedbo prometnice. 
Na obstoječo javno cesto Godovič – Hotedršica (poteka po vzhodnem robu 
cone v smeri S–J in napaja celotno cono) se navežejo: Ue1/1 (krožna 
navezava med enotami Ue4, 5, 6, 7), Ue1/2 (poteka po zahodnem robu cone 
do Ue9, nanjo se delno priključuje tudi Ue3), Ue1/3 in Ue1/4 (ki tvorita krožno 
navezavo okoli enot Ue13, 12, 11 in 10, nanjo pa se delno priključujejo tudi 
Ue9 in Ue8), Ue1/5 (dostopna cesta do čistilne naprave). Vse ostale poti v 
coni so internega značaja. 
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 Ue2 je 
dopustna tudi dejavnost kmetijstva. 
Območje OPPN je razdeljeno na urejevalne enote, ki predstavljajo vsebinsko 
in prostorsko smiselno zaokrožene enote z enotnimi določili za gradnjo. 
OPPN je razdeljen na 13 urejevalnih enot 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 novih gradenj za industrijo; 
- 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 ponikovalnega polja. 

Edine javne površine območja predstavljajo ceste, ki so zajete v Ue1. Ceste 
omogočajo varen peš in kolesarski dostop do objektov. 
Ue10 obsega območje čistilne naprave, ki služi industrijski coni in naselju 
Godovič. Na čistilno napravo se bo priključevalo celotno območje OPPN. Za 
čistilno napravo je predvideno povečanje. 
Za gradnjo na še nepozidanih območjih Ue4, Ue5, Ue6 in Ue7 so potrebni 
večji posegi v teren z namenom vzpostavitve platojev. Manj zahtevno je 
poseganje na območjih Ue11 in Ue12. Vse naštete urejevalne enote je 
potrebno opremiti z gospodarsko javno infrastrukturo. 

Na območju Ue13 se uredi ponikovalno polje za ponikanje meteorne 
kanalizacije. Nepozidana ostaja robna enota Ue2. 
Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v 
posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske 
infrastrukture. 
 

 
 
C. JAVNA RAZGRNITEV 
 
Do pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN »Industrijska cona Godovič«, 
podanih na javni razgrnitvi, so bila zavzeta strokovna stališča. Strokovna 
stališča je potrdil občinski svet Občine Idrija. S stališči se je akt dopolnil. 
 
D. SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU 
 
Po pridobitvi pozitivnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora občinski 
svet sprejme usklajen predlog odloka, ki se ga objavi v uradnem glasilu ter 
prične veljati, kot je določeno v sprejetem odloku. 
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 IZDELAVA  
OSNUTKA OPPN 

JAVNA RAZGRNITEV  
DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OPPN (od 9.6.2015 do 9.7.2015) 

JAVNA OBRAVNAVA 
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SPREJEM STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV  
IZ JAVNE RAZGRNITVE OPPN 

 

PRIDOBITEV MNENJ IN POTRDITEV 
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

SPREJEM ODLOKA O OPPN 
INDUSTRIJSKA CONA GODOVIČ 

NA OBČINSKEM SVETU 
IN OBJAVA V URADNEM GLASILU 

 

DOPOLNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA S SPREJETIMI 
STALIŠČI IN IZDELAVA PREDLOGA OPPN 

 

PRIDOBITEV SMERNIC  
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 
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