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POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O 
PROSTORSKI UREDITVI 

 
Družba Ekomineral d.o.o. je nosilec koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v 
kamnolomu Andraž pri Polzeli. Družba želi razširiti območje izkoriščanja in poleg tega na 
območju kamnoloma  opravljati tudi druge dejavnosti. V ta namen je občina Polzela pristopila 
k izdelavi sprememb in dopolnitev OPN Polzela, ki za predmetno območje predvideva 
izdelavo OPPN. 
 
Tako se znotraj območja OPPN načrtuje nadaljnje pridobivanje mineralnih surovin, širitev 
obstoječega kamnoloma ter gradnja stavb za te potrebe. Po končani eksploataciji se načrtuje 
sanacija območja s katero se opredeli končna raba prostora in obvezna krajinska ureditev 
območja.  
 
Celotno območje je veliko 17.25 ha. Nadalje je razdeljeno na tri enoti urejanja (v 
nadaljevanju: EU). Posamezne enote urejanja zajemajo več parcel. Znotraj EU/1 in EU/2 je 
načrtovano nadaljnje pridobivanje mineralnih surovin, za katerega je že pridobljena rudarska 
pravica za izkoriščanje s sklenjeno koncesijsko pogodbo št. 0141-13/2015/47. To območje je 
skupaj veliko cca 13,65 ha. Znotraj EU/1 je načrtovana še širitev in razvoj obstoječih 
spremljajočih dejavnosti in uvajanje podobnih novih dejavnosti. Na območju EU/3 je 
predvidena širitev kamnoloma za pridobivanje mineralnih surovin, za kar bo skladno s pogoji 
tega OPPN potrebno šele pridobiti rudarsko pravico. To območje je veliko cca 3,60 ha.   
 
Vzporedno z eksploatacijo se izvaja sanacija kamnoloma in sicer z ureditvijo naklonov 
končnih brežin, delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih 
površin tako, da se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje. Vse ravne površine in 
površine z manjšim naklonom se mora obvezno prekriti s plastjo zemlje in humusa, nato je 
obvezna zatravitev ali zasaditev avtohtonega drevja in grmičevja. V okviru sanacije EU/1 je 
dopustna ohranitev spremljajočih dejavnosti. V okviru sanacije EU/3 je dopustna tudi 
prestavitev dela trase regionalne ceste Polzela-Velenje. 
 
Prva etapa izvajanja OPPN zajema ureditve znotraj EU/1 in EU/2 in traja najkasneje do 
konca trajanja rudarske pravice oz. koncesije. Druga etapa izvajanja OPPN zajema ureditve 
znotraj EU/3 in se lahko prične hkrati z eksploatacijo v enoti EU/1 in EU/2 ali pa po njenem 
zaključku. Sanacija območij EU/1, EU/2 in EU/3 se izvaja sproti, zaključi pa se najkasneje 1 
leto po končanem izkoriščanju. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI   

 

 
Odgovorni prostorski načrtovalec 

 
mag. Gorazd Furman Oman, univ.dipl.inž.arh. 

 
IZJAVLJAM, 

 
da je 

 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 

ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KAMNOLOMA ANDRAŽ 
 

izdelan v skladu s prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega 
načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. 

 
 
164-2018 
 (št. projekta) 
 
Celje, ……….. 
(kraj in datum) 
 

  
mag. Gorazd Furman Oman 
univ.dipl.inž.arh., A-1060 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka) 
 
…………………………………………..…... 
(osebni žig, podpis) 
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TEKSTUALNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 
OSNUTEK 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 
109/12) ter ….. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. ……..) je Občinski svet 
občine Polzela na … seji dne … sprejel 
 

ODLOK  
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KAMNOLOMA ANDRAŽ 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(pravna podlaga) 

 
(1) V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Polzela (Ur.l. RS, št. 96/2011, 
…/2019) Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž, (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 
164-2018, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje. 
 
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega odstavka je dana v Zakonu o urejanju 
prostora – ZureP-2 (Ur.l. RS št. 61/2017) ter Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12). 
 

II. VSEBINA 
 

2. člen 
(vsebina OPPN) 

 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. 
 
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine: 

- območje OPPN 
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN 
- umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih 

ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih 
objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro  

- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred požarom  
- načrt parcelacije  
- etapnost izvedbe prostorske ureditve  
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev 
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN 

 
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine: 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN Občine Polzela''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Ureditvena situacija – načrt eksploatacije'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Ureditvena situacija – načrt sanacije'' 
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(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge: 
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
- prikaz stanja prostora 
- geodetski načrt s certifikatom (Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič 

s.p., GEOCES – 13/03/2018) 
- Rudarski projekt za kamnolom Andraž (MONT-KONTROL, Storitve v rudarstvu, 

Urška Planinc s.p., Petrovče 71, 3301 Petrovče, RP 9/2018-MK) 
- Elaborat o stabilnostnih analizah brežin za kamnolom Andraž (Blan d.o.o., Špeglova 

ulica 47, 3320 Velenje, št. elaborata GM-207/2018, julij 2018) 
- Hidrološko – hidravlična analiza (Hidrosvet d.o.o., št. načrta 114/15, maj 2015) 
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
- obrazložitev in utemeljitev  
- povzetek za javnost 

 
III. OBMOČJE 

 
3. člen 

(območje OPPN) 
 

(1) Območje izdelave OPPN se nahaja na desnem bregu potoka Ložnica in leži zahodno ob 
regionalni cesti Polzela - Velenje. Severni in južni rob predstavljajo gozdne površine, 
zahodnega pa deloma gozdne in kmetijske površine. Zahodno od kamnoloma se nahajajo 
posamezni stanovanjski in gospodarski objekti. 

 
(2) Območje OPPN obsega stavbna zemljišča (površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora), ki so v Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela opredeljena z enoto 
urejanja prostora AP26 in za katera je skladno s tem aktom predvidena izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.  
 
(3) Območje OPPN zajema naslednje parcele v k.o. Andraž: 512/6, 514 in 515, 512/7, 512/4, 
482/1-del, 483-del, 484/1-del, 484/3, 479/1, 501-del, 1178/1-del in 1178/12. 
 
(4) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter 
med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta. 
 
(5) Območje OPPN obsega površine v velikosti cca 17,25 ha. 
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 

4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 

 
(1) Znotraj območja OPPN se načrtuje pridobivanje mineralnih surovin in sprotna sanacija 
kamnoloma. Po končani eksploataciji se načrtuje zapiranje kamnoloma in njegova sanacija s 
katero se opredeli končna raba prostora in obvezna krajinska ureditev območja. Znotraj 
območja OPPN je predvidena tudi gradnja stavb. 
 
(2) Območje je razdeljeno na tri enoti urejanja (v nadaljevanju: EU). Posamezne enote 
urejanja zajemajo več parcel. Znotraj EU/1 in EU/2 je načrtovano nadaljnje pridobivanje 
mineralnih surovin, za katerega je že pridobljena rudarska pravica za izkoriščanje s 
sklenjeno koncesijsko pogodbo št. 0141-13/2015/47. To območje je skupaj veliko cca 13,65 
ha. Znotraj EU/1 je načrtovana še širitev in razvoj obstoječih spremljajočih dejavnosti in 
uvajanje podobnih novih dejavnosti. Na območju EU/3 je predvidena širitev kamnoloma za 
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pridobivanje mineralnih surovin, za kar bo skladno s pogoji tega OPPN potrebno šele 
pridobiti rudarsko pravico. To območje je veliko cca 3,6 ha.   
 
(3) Znotraj EU/1 znaša kumulativni volumen zalog v raščenem stanju 894.924 m³ in znotraj 
EU/2 1.581.753.000 m³. Na območju EU/3, kjer je previdena širitev kamnoloma znašajo 
količine raščenega stanja mineralne surovine v predvidenem pridobivalnem prostoru 
1.296.671 m³. Izračunana skupna količina raščenega stanja mineralne surovine znotraj enot 
EU/1, EU/2 in EU/3 v kamnolomu Andraž v tonah znaša 3.773.366. Izračun zalog ne 
upošteva odkopnih izgub. Zaradi ugodne geološke zgradbe ležišča se pri izračunavanju 
zalog lahko uporablja podatek za odkopne izgube v višini 8.6 %. 
 
(4) Znotraj območja OPPN so poleg tega predvidene ustrezne rešitve prometa, tudi 
mirujočega, in ostale gospodarske infrastrukture.  
 
(5) Eksploatacija in sanacija območja je možna postopoma in sicer po posameznih fazah. 
 
(6) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila Prostorskega reda 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04). 
 

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 

5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 

 
(1) Obravnavano območje se nahaja v severnem delu občine Polzela na meji s sosednjo 
občino Velenje. Najbližja stavba je od območja OPPN oddaljena najmanj 60 metrov. Širitev 
kamnoloma je načrtovana proti jugu, od skrajnega roba širitve so stavbe oddaljene več kot 
180 m. Območje kamnoloma je deloma obdano z gozdnimi površinami, deloma pa s 
kmetijskimi površinami. Na vzhodnem robu se nahaja potok Ložnica. 
 
(2) Prometno je območje kamnoloma preko že obstoječega cestnega priključka navezano na 
obstoječo regionalno cesto Polzela – Velenje, ki poteka ob vzhodnem robu kamnoloma. V 
sklopu sanacije območja EU/3 je predvidena tudi prestavitev dela trase regionalne ceste 
Polzela-Velenje. 
 
(3) Južno od območja OPPN se nahaja naravna vrednota Kovačeva jama, ki je v najbližji 
točki oddaljena 55 metrov.   
 

6. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

 
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih objektov, v skladu 
z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 37/2018; v nadaljevanju: uredba): 
 
Skupna določila 
-  objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (šifra 23010 v prilogi Uredbe), kot 
so rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih 
surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura.  
 
Dodatno v EU/1: 
- objekti za ravnanje z odpadki (šifra 24203 v prilogi Uredbe), kot so odprta skladišča 
odpadkov ter površine za obdelavo odpadkov. Vrste dopustnih odpadkov so opredeljene v 7. 
členu tega odloka. 
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 (2) Znotraj vseh enot urejanja je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov (šifra 2 v 
prilogi uredbe), ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v 
stavbnih območjih in niso v nasprotju z namensko rabo območja. 
 

7. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo) 
 
(1) Enote urejanja  
Območje je razdeljeno na tri enote urejanja. Znotraj vsake od enot urejanja so v nadaljevanju 
podani opisi rešitev načrtovanih objektov in površin ter pogoji in usmeritve za projektiranje in 
gradnjo. Posamezna enota urejanja obsega eno ali več parcel. Znotraj vseh enot je 
dovoljena postavitev objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin, kot so 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, 
kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura. Znotraj enote EU/1 je poleg tega dovoljena 
gradnja objektov za ravnanje z odpadki. 
 
(2) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del 
Na območju OPPN je dopustna: 
- gradnja novega objekta, 
- rekonstrukcija, 
- odstranitev objekta in 
- vzdrževanje. 
 
(3) Gradnja stavb  
Dovoljena je gradnja objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin, kot so 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, 
kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura. Dovoljena je gradnja tudi ostalih stavb, ki 
služijo osnovni namenski rabi, kot so pisarne, sanitarni objekti, nadstrešnice in podobno. 
Velikost in lega stavb ni posebej določena in se lahko prilagaja tehnologiji. Vse stavbe so 
lahko nameščene oziroma zgrajene zgolj začasno, v okviru sanacije in zapiranja kamnoloma 
se morajo v celoti odstraniti. 
Dodatno v EU/1 
Znotraj EU/1 je dovoljena vzpostavitev tehnološkega platoja, na katerem je dovoljena 
gradnja stavb za ravnanje z odpadki in sicer za potrebe zbiranja, sortiranja in predelave 
odpadnega materiala. Tako je dovoljena proizvodnja asfaltnih mešanic na osnovi receptur z 
naravnimi mineralnimi surovinami ter receptur z gradbenimi agregati črne jeklarske žlindre. 
Dovoljena je tudi predelava gradbenih odpadkov (brez nevarnih odpadkov) ter predelava 
nenevarne črne jeklarske žlindre.   
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so dopustne naslednje vrste odpadkov ter 
največja letna količina za obdelavo (v tonah): 
- 10 02 02 nepredelana žlindra (25000) 
- 17 01 01 beton (5000) 
- 17 01 02 opeka (3000) 
- 17 01 03 ploščice in keramika (1000) 
- 17 01 07 mešanice betona (3000) 
- 17 03 02 bitumenske mešanice (10000) 
- 17 05 04 zemlja in kamenje (21000) 
- 17 05 06 izkopni material (6000) 
- 17 05 08 tolčenec izpod železniških tirov in pragov (20000) 
- 17 06 04 izolirni materiali (1000) 
- 17 08 02 gradbeni materiali na osnovi sadre (2500) 
- 17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja (2000) 
Dovoljena je tudi gradnja zbirnega centra Občine Polzele za kosovne odpadke. 
Velikost in zmogljivost vseh objektov se prilagodi tehnološkim potrebam in zahtevam.  
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(4) Eksploatacija  
Na celotnem območju je dovoljeno pridobivanje mineralnih surovin. Pridobivanje mora 
okvirno potekati v etažah določenih višin in širin, skladno z grafičnim načrtom 4: ''Zazidalna 
situacija – načrt eksploatacije''. Natančneje pa se potek pridobivanja mineralnih surovin 
določi z rudarskim projektom.  
EU/1 in EU/2 
Na območju je dovoljeno nadaljevanje pridobivanja mineralnih surovin v skladu z že 
pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje s sklenjeno koncesijsko pogodbo št. 0141-
13/2015/47. V primeru pridobivanja nove koncesijske pogodbe se za pogoje eksploatacije 
smiselno uporabijo določbe za EU/3. 
EU/3 
Na območju je dopustna vzpostavitev novega pridobivalnega prostora, na katerem se 
nadaljuje izkoriščanje mineralnih surovin. Skladno z določbami Zakona o rudarstvu (Ur,l, RS, 
št. 14/14 – ZRud-1-UPB3) je na območju površin nadzemnega pridobivalnega prostora 
možno izkoriščati mineralne surovine po pridobljeni rudarski pravici za izkoriščanje, ki se jo 
pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje. Med 
pogoji za izdajo rudarskega koncesijskega akta je tudi zahteva, da je predviden pridobivalni 
prostor v skladu z državno rudarsko strategijo. Mineralne surovine se bodo pridobivale v 
etažah določenih višin in širin z uporabo sodobnih tehničnih metod in sredstev in opreme za 
drobljenje kamnine, prerivanje, nakladanje in odvoz ter ob upoštevanju tehničnih in 
varstvenih normativov za varstvo zdravja ljudi in živali, varstvo okolja in objektov v okolici 
Tehnične podrobnosti pridobivanja materiala iz kamnoloma se prikažejo v rudarskem 
projektu za izvedbo del, v katerem se upoštevajo tehnični in varstveni normativi, normativi za 
varstvo okolja ter določila tega OPPN. 
Pogoji pod katerimi je dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin so naslednji: 
- od roba novega pridobivalnega območja se naj zagotovi minimalen povprečni odmik 

vsaj 5 m; 
- območja varovalnih pasov po posameznih sklopih kjer ni varovalnega gozda se naj 

pogozdi pred pričetkom izvajanja rudarskih del; 
- na vzhodnem delu kamnoloma se odstrani hribina in se izvede varovalni nasip ob 

regionalni cesti, ki se od zunanjega roba ceste (bankine) odmakne 5m; 
- glede na evidentiranje lokacije Kovačeve jame in s tem povezanim območjem 

varovanja vplivnega območja Kovačeve jame, je potrebno zagotoviti občasen oz. 
stalen monitoring, odvisno od napredovanja del, skladno s pogoji Zavoda RS za 
varstvo narave 

- območje pridobivanja mineralnih surovin se razdeli: 
o na osrednjo ravnino – osnovni plato na koto 323 m.n.v. Predlagana najgloblja 

točka izkoriščanja po rudarskem projektu za pridobitev koncesije za 
izkoriščanje je 321.5 m.n.v.. Na tem delu se izvede vodo nepropusten plato s 
50 cm utrjenim nasutjem na 150 cm debelo plast vgrajene jalovine (prepereli 
del jalovine pomešan z glino), 

o  tri do štiri etaže E1, E2, E3 in E4 (odvisno od višine terena) 
- Upošteva naj se Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o 

tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje 
mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v 
drugih dejavnostih (Uradni list RS, št. 111/03). Čas miniranja se določi v dogovoru 
med investitorjem in okoliškimi stanovalci; 

- eksploatacija poteka tako, da je zagotovljeno sprotno saniranje prostora. Ob zaključku 
etape se izvede delna sanacija in začne nova etapa; 

- obvezna je eksploatacija po etažah; predvidena je izgradnja osrednje ravninske 
ploščadi in treh do štirih etaž. Možno je večje ali manjše število etaž vendar samo, če 
so pri tem izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji iz tega člena;  

- naklon posamezne etaže je posebej določen z rudarskim projektom in mora zagotoviti 
geomehansko stabilnost terena ter je lahko največ 70 °; 



tekstualni del 

 13 

- skupen naklonski kot etaž mora zagotoviti geomehansko stabilnost terena in je 
posebej določen z rudarskim projektom vendar je lahko največ 58 °;  

- širina končnih etaž je najmanj 4.0 m;  
- vsaka etaža je v naklonu 1:10 nagnjena proti svojem notranjem robu. 
Eksploatacija se prične na vzhodni strani in se širi proti zahodu. Hkrati s tem se lahko 
pričnejo dela povezana s premikom trase regionalne ceste. 
 
(5) Sanacija  
Hkrati z eksploatacijo se izvaja sprotna sanacija, ki poteka po etažah in po etapah tako, da 
nikoli ni eksploatiran več kot ca. 1 ha površine oziroma da vključno z osrednjim tehnološkim 
delom ni razgaljena več kot 1/3 območja. Hkrati s širitvijo kamnoloma se pogozdi kmetijske 
površine na zahodni strani kamnoloma tako, da se zagotovi kontinuirana gozdna površina 
kot varovalni pas – varuje se ca. 50 m širok pas gozda oziroma pogozdenih površin. Ves čas 
se ohranjeni del gozda varuje.  
V vzhodnem delu kamnoloma se v obcestnem pasu poseka in odstrani vegetacija, odstrani 
se odrivka (humus). Humus se načeloma takoj uporabi za sanacijo predhodne faze oziroma 
etape; po potrebi, če takojšnja uporaba ni mogoča oziroma je humusa več, se določi mesto 
začasne deponije znotraj obravnavanega območja in se ustrezno zavaruje pred izsušitvijo. 
Sledi odstranitev hribine (pridobivanje mineralne surovine), potem pa se iz jalovine in zemlje 
zgradi varovalni nasip, ki se zasadi z avtohtono vegetacijo. Šele potem se nadaljuje z 
nadaljnjo eksploatacijo. Ob zaključku eksploatacije posameznih etaž se le te sproti delno 
sanirajo, omogoča pa se uporaba transportnih poti za dostop na območje naslednje etape. 
Na etažo se nasuje zemlja tako, da se posamezna etaža izravna; v zemljo se zasadijo 
avtohtone, pionirske rastlinske vrste v neformalni zasnovi. Takšna zasaditev pomeni samo 
pospešitev procesa naravne sukcesije. 
Končna sanacija obsega: 
– odstranitev vseh objektov in naprav razen tistih komunalnih objektov in naprav, ki ostanejo 
za dobo daljšo od 30 let ali za vedno; 
– zasaditev vseh etaž, tudi tistih, ki so se ohranjale kot transportne poti; 
– ureditev nadomestnih gozdnih poti oziroma nadomestne planinske poti; 
– zasutje ravnine z zemljo v ustrezni debelini in zatravitev; 
– odstranitev ograje in napisov; 
– vzdrževanje, ki obsega košenje trave ca. 5 let (razen, če ni že prej predana v kmetijsko 
rabo) in po potrebi čiščenje jarkov za odvodnjavanje meteorne vode; 
– na kmetijskih površinah, ki skladno z zahtevami prostorskega plana ostajajo v kategoriji 
najboljših kmetijskih zemljišč, se v dogovoru z lastnikom vzpostavi prvotno stanje. 
 

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 

DOBRO 
 

8. člen 
(prometna infrastruktura) 

 
(1) Ceste 
Dostop do kamnoloma je že zagotovljen preko regionalne ceste 694 Velenje Polzela. 
Ohranja se mesto in širina obstoječega priključka. V okviru eksploatacije in sanacije 
kamnoloma znotraj enote EU/3 je dopustna prestavitev regionalne ceste pod pogojem, da je 
na območju prestavitve zaključena eksploatacija ter da so zagotovljeni varnostni odmiki 
kamnoloma od prestavljene regionalne ceste. Širina prestavljene ceste znaša 6.00 m in jo v 
skladu s pravilnikom o projektiranju cest sestavljata dva vozna pasova širine 2.75 m z 
robnima pasova 0.25 m. Predvidene so obojestranske bankine širine 1.00 m. Horizontalni 
potek trase se ohranja glede na obstoječo cesto.  
 
(2) Mirujoči promet 
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Za potrebe dejavnosti je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Vsa parkirna 
mesta se morajo zagotoviti znotraj parcele namenjene gradnji. 
 

9. člen 
(energetska infrastruktura) 

 
Trenutno se kamnolom z električno energijo v večjem delu napaja preko dieselskih 
agregatov, z izjemo elektrike, ki je potrebna za delovanje pisarn in skladišča, ki je dobavljena 
preko navezave na električno omrežje. Električne energije za elektrifikacijo celotnega 
območja in naprav kamnoloma je na tem delu premalo. V ta namen se predvideva izgradnja 
transformatorske postaje, ki bo zadostila potrebam kamnoloma po električni energiji. 
Transformatorska postaja bo locirana ob vzhodnem robu tehnološkega platoja, na parceli št. 
512/6 k.o. Andraž. 
 

10. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 

 
Za načrtovane ureditve se ne načrtujejo novi priključki na telekomunikacijsko infrastrukturo. 
 

11. člen 
(meteorna in fekalna kanalizacija) 

 
(1) Na območju obrata kamnoloma ni fekalne kanalizacije. V uporabi so premični kemični 
sanitarni objekti. Predvidena je izvedba novega sanitarnega objekta (sanitarije in tuši). 
Fekalna kanalizacija bo vezana na malo biološko čistilno napravo PE 20. Biološko očiščene 
vode bodo odvajane v jašek in od tu preko cestnega propusta v potok Ložnica.  
 
(2) Meteorne vode s strešin vseh objektov se preko cevi in peskolovov vodijo direktno do 
cestnega propusta. Vode iz strehe nadstreška, se zbirajo v zbiralnik za meteorne vode. Voda 
iz zbiralnika (prostornine okoli 30.000 L) služi za škropljenje makadamskih površin 
osrednjega platoja. Iz zbiralnika vode preko preliva iztekajo v odprt sistem odvajanja 
meteornih vod. Možna je tudi namestitev dodatnih cistern. V primeru namestitve naprave za 
čiščenje koles tovornih vozil, se bo koristilo vodo v svojem zaprtem sistemu. 
 
(3) V območju pridobivalnega prostora mora biti v rabi oljni lovilec, na katerega se veže tudi 
nadkrita ploščad za pretakanje goriv in izvajanje vzdrževanja lastne gradbene mehanizacije. 
Odvodnjavanje se izvedeno tako, da se vode vodi do oljnega lovilca z usedalnikom in od tu 
do cevnega propusta v potok Ložnica.  
Predvidena je izvedba bazena za čiščenje koles tovornih vozil ob izvozu iz kamnoloma. 
Tehnološke vode, ki se bodo uporabljale za čiščenje koles kamionov, morajo biti del 
zaprtega vodnega kroga. 
 

12. člen 
(vodovod) 

 
Za potrebe sanitarne vode je predvidena izvedba montažne cisterne. Sanitarna voda se bo 
dovažala z avto-cisternami. Iz cisterne s sanitarno vodo se bo s posebno črpalko voda 
prečrpala v ločen manjši vodohran na primerni višini, razvod vode bo urejen gravitacijsko. Za 
potrebo izvajanja protiprašnih okoljevarstvenih ukrepov je pridobljena vodna pravica in 
izvedena vodna vrtina. Vrtina je izvedena na podlagi načrta: Načrt gradnje raziskovalne 
kaptažne vrtine A1 v kamnolomu Andraž, št. GH-1/17, izdelovalca Geo-Hidro d.o.o., januar 
2017. Raziskovalno kaptažna vrtina se nahaja na parceli 512/6 k.o., ob zahodnem robu 
kamnoloma. 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
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13. člen 

(kulturna dediščina) 
 
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine vpisanih v register nepremične 
kulturne dediščine ali razglašenih za kulturni spomenik. 
 
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke 
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi varstva 
arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi. 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN 
OHRANJANJE NARAVE 

 
14. člen 

(varstvo voda) 
 

(1) Območje OPPN se nahaja izven 5 metrskega območja priobalnega zemljišča potoka 
Ložnica.  
 
(2) Izračuni hidrološko – hidravlične študije so pokazali, da se območje obstoječega 
kamnoloma ter območje predvidene širitve dejavnosti večinoma nahajata izven dosega 
visokih vod Ložnice. Le del območja (na lokaciji dovoza na kamnolom ter na nizkih delih tik 
ob cesti med P6/P7 in P9/P11) visoke vode dosežejo, tako da se ta del nahaja v srednjem, 
majhnem ali preostalem razredu poplavne nevarnosti. 
 
(3) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, 
se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.  
 

15. člen 
(varstvo pred hrupom) 

 
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/2018) 
sodi obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v 
oklepaju navedene mejne nočne / mejne dnevne vrednosti kazalcev hrupa: 
- IV. območje varstva pred hrupom na območju, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in 

je dopusten poseg v okolje, ki je lahko moteč zaradi povzročanja hrupa: območje 
proizvodnih dejavnosti in območje mineralnih surovin (65/75 dBA) 

 
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v 
skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani 
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa. 
 
(3) Upravljavec naprave mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega 
monitoringa hrupa v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja. Lastnik vira hrupa je 
dolžan skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu izvesti prva in občasne meritve ravni 
hrupa. Upoštevati se morajo naslednji omejitveni ukrepi za varstvo pred hrupom:  
- vsi stroji in vozila morajo biti tehnično ustrezni, 
- miniranje je potrebno izvajajti ob primernem dnevnem času, 
- izvedba občasnih meritev hrupa pri najbližjih objektih, 
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- izvedba morebitnih potrebnih zaščitnih ukrepov. 
 

16. člen 
(varstvo zraka) 

 
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe 
po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem 
bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni. Za preprečevanje prašenja na dovoznih cestah 
se le-te uredijo protiprašno. Začasne dovozne poti v kamnolomu se po potrebi vlažijo. 
 

17. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
(1) Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen 
prostor ob skupnih zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene 
komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. 
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za 
odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in 
odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.  
 
(2) Znotraj EU/1 je že obstoječi zbirni center Občine Polzele za kosovne odpadke. 
 

18. člen 
(varstvo tal) 

 
Na začetku eksploatacije bo potrebno odstraniti humus in površinsko jalovino na celotni 
površini predvidenega pridobivalnega prostora. Humus je potrebno odstraniti preko robova 
odkopa in ga deponirati na  prostoru predvidenem za deponije. Deponirani material bo 
uporabljen za sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih delov nahajališča. S humusom je potrebno 
ravnati skrbno, da se ohrani njegova biološka aktivnost in sicer v kupih, ki naj ne presegajo 
višine 3-4 m z nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter obvezno 
zatravitvijo površine s travnimi mešanicami in deteljo. Odstranjevanje humusne odkrivke se 
bo opravljalo z težko gradbeno mehanizacijo - bagrom. Deponija humusa je začasna. Humus 
se bo deponiral na obstoječem pridobivalnem prostoru in se bo uporabil za sprotno in delno 
sanacijo ob sedanjem izkoriščanju mineralne surovine. Za začasno deponijo je možno 
uporabiti lokacijo v kamnolomu.  
 

19. člen 
(ohranjanje narave) 

 
V neposredni bližini se nahaja EPO Ložnica s Trnavo (Id. št. 94300) in NV Ložnica – vodotok 
na Ponikovskem krasu (Id. št. 5669), približno 100m proti jugu pa Kovačeva jama (Id. št. 
42505). 
….po pridobitvi smernic 
 
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

20. člen 
(obramba) 

 
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo. 
 

21. člen 
(potresna varnost) 
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Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način 
gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v 
(g): 0,125 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna 
nevarnost Slovenije - projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 
1.2.2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega 
pospeška tal in Evrokod 8. 
 

22. člen 
(požarna varnost) 

 
Pri pripravi OPPN so v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in 
tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji 
za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru 
ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za 
intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, 
izvedenih skladno s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, 
št. 12/13 in 49/13). Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred 
požarom ter Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,   10/05,  83/05,  
14/07 in 12/13). 
 

23. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice) 

 
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno 
pridobiti mnenje geologa. 
 
(2) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti podtalnice na 
območju OPPN (vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1.2.2010): 

IME_VOD_TE Spodnji del Savinje do Sotle 

VOD_OBMOCJ Donava 

ST_VODONOS 3 

VOD_SKUP1 Razpoklinski / kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje 
izdatni vodonosniki , v apnenčastih kamninah predvsem nizke 

VDOON_1 Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v apnenčastih kamninah 

HIDRODIN1 Odprt 

SRED_DEB1 >200 

LITO_OPIS1 Dolomit in dolomit z rožencem, laporovec in meljevec z lečami in 
vključki apnenca v menjavanju z dolomitom / Mezozoik, predvsem 

VOD_SKUP2 Medzrnski ali razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in 
omejenimi viri podzemne vode 

VDOON_2 Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih sedimentih 

HIDRODIN2 Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt) 

SRED_DEB2 10 

LITO_OPIS2 Pesek, konglomerat, peščenjak, melj, glina, lapor in lapor z vključki 
peska, konglomerata in peščenjaka / Kenozoik 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131881
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20041359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2005305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013317
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VOD_SKUP3 Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah (termalni) 

VDOON_3 Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni 
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki 

HIDRODIN3 Zaprt 

SRED_DEB3 >200 

LITO_OPIS3 Dolomit in apnenec / Mezozoik, pretežno Trias 

 
24. člen 

(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi) 
 

Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno pridobiti 
mnenje geologa. 
 

25. člen 
(dopolnilna in druga zaščita) 

 
(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno 
predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.   
 
(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in 
izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja. 
 

X. NAČRT PARCELACIJE 
 

26. člen 
(parcelacija) 

 
(1) Vsaka enota urejanja lahko zajema eno ali več parcel namenjenih gradnji.  
 
(2) Pred pričetkom eksploatacije znotraj enote EU/3 je potrebno izdelati elaborat 
predvidenega pridobivalnega prostora.  
 

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

27. člen 
(etapnost) 

 
(1) Za EU/1 in EU/2 je že pridobljena rudarska pravica za izkoriščanje s sklenjeno 
koncesijsko pogodbo št. 0141-13/2015/47. Trenutno poteka eksploatacija znotraj EU/1, 
kadarkoli pa se lahko prične eksploatacija znotraj EU/2. 
 
(2) Druga etapa izvajanja OPPN zajema eksploatacijo v EU/3. 
  
(3) Gradnja stavb se lahko prične kadarkoli, odvisno od poteka procesa eksploatacije in 
sprotne ter delne sanacije. 
 
(4) Zadnja faza predstavlja sanacijo celotnega območja po zaključeni eksploataciji.  
 
(5) Po tej fazi lahko znotraj EU/1 ostanejo vse dopustne stavbe, ki niso neposredno 
namenjene eksploataciji. 
 

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
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28. člen 

(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev) 
 

(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture ter 
eksploatacije in sanacije, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo 
primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo 
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. 
 
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva 
prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe. 
 
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim 
interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo. 
 
 

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OPPN  

 
29. člen 

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
 

OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Polzela. Na območju 
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in 
pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove 
veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo 
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.  
 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

30. člen 
(dostopnost) 

 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Polzela in na 
Upravni enoti Žalec. 
 

31. člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna 
področja. 
 

32. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
(1) Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 
 
 
Številka: ……………………….. 
Polzela, dne                                                                                                
                                                                                               
                                                                                                      Jože Kužnik  
                                                                                                           župan  
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GRAFIČNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN Občine Polzela''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Ureditvena situacija – načrt eksploatacije'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Ureditvena situacija – načrt sanacije'' 
 
 
 



priloge 

 21 

PRILOGE K OBČINSKEMU PODROBNEMU PROSTORSKEMU NAČRTU  

 
 
1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 
 
Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (v 
nadaljevanju: OPPN) je pripravljen v skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine 
Polzela. 
 
Območje OPPN obsega stavbna zemljišča, ki so v Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Polzela označena z oznako enote urejanja prostora AP26 in za katera je skladno s tem 
aktom predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.  
 
Občinski prostorski načrt Občine Polzela nadalje določa tudi podrobnejšo namensko rabo na 
območju OPPN in sicer kot površine nadzemnega pridobivalnega prostora. 
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA 
 
2.1. Grafični prikaz rabe prostora  
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2.2. Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture 
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 2.3. Grafični prikaz varstvenih režimov 
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2.4. Prikaz meje območja prostorskega akta 
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2.5. Tekstualni del prikaza stanja prostora  
 
Osnovni podatki 
 
Območje izdelave OPPN se nahaja na desnem bregu potoka Ložnica in leži zahodno ob 
regionalni cesti Polzela - Velenje. Severni in južni rob predstavljajo gozdne površine, 
zahodnega pa deloma gozdne in kmetijske površine. Zahodno od kamnoloma se nahajajo 
posamezni stanovanjski in gospodarski objekti. 
 
Območje OPPN obsega stavbna zemljišča (površine nadzemnega pridobivalnega prostora), 
ki so v Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela opredeljena z enoto urejanja prostora 
AP26 in za katera je skladno s tem aktom predvidena izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. 
 
Območje OPPN zajema naslednje parcele v k.o. Andraž: 512/6, 514 in 515, 512/7, 512/4, 
482/1-del, 483-del, 484/1-del, 484/3, 479/1, 501-del, 1178/1-del in 1178/12. 
 
Območje OPPN obsega cca 17,25 ha. 
 
Bilanca površin zemljišč namenske rabe 
 
Namenska raba na območju OPPN je opredeljena kot stavbna zemljišča in sicer kot površine 
nadzemnega pridobivalnega prostora (vir: kartografski del OPN Polzela). 
 
Bilanca površin zemljišč dejanske rabe 
 
Območje OPPN se nahaja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe (vir: ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, 31.12.2015) opredeljene po površinah v tabeli: 
 
ime rabe površina v m2 

gozd 100.476 

njive in vrtovi 1.159 

pozidana in sorodna zemljišča 61.946 

trajni travniki in pašniki 8.911 

zemljišča v zaraščanju 71 

skupaj 172.563 
 
Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi  
 
Na južnem delu območja OPPN se nahaja varovalni gozd v površini 2,48 ha (vir: Uredba o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 
91/10, 1/13, 39/15). 
 
Vzhodno od območja OPPN se nahajajo območja ohranjanja narave in sicer zavarovano 
območje vodotoka Ložnice s Trnavo (vir: ministrstvo, pristojno za prostor, podatki za prikaz 
stanja prostora, september 2008), ki je zavarovano kot območje naravne vrednote, Nature 
2000 oz. ekološko pomembno območje (EPO). 
 
Prav tako izven območja OPPN, vendar pa v njegovi neposredni bližini na jugo-zahodnem 
delu, se nahaja zavarovana jama z breznom in etažami, poševna jama in sicer Kovačeva 
jama (vir: ministrstvo, pristojno za prostor, podatki za prikaz stanja prostora, september 
2008). 
 
Druga območja varovanj in omejitev so od območja OPPN oddaljena več kot 200 m zračne 
črte, npr. kulturna dediščina Andraž nad Polzelo - Cerkev sv. Andreja z vplivnim območjem, 
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območje državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–
Podlog in drugo. 
 
2.6. Določbe v zvezi s primernostjo in zanesljivostjo uporabe grafičnega dela prikaza 
stanja prostora  
 
Primernost in zanesljivost uporabe grafičnega dela prikaza stanja prostora je odvisna od 
uporabljenih virov podatkov za grafične prikaze, ki so: 
- kartografski del OPN Polzela, vir: Občina Polzela, 
- dejanska raba prostora, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 31.12.5015, 
- podatki za prikaz stanja prostora, javno dostopne evidence, mdr. cesta, vir: geodetski 

načrt, 
- varstveni režimi - območja ohranjanja narave, vir: ministrstvo, pristojno za prostor, 

podatki za prikaz stanja prostora, september 2008, 
- varstveni režimi - območja varovalnih gozdov, vir: Uredba o varovalnih gozdovih in 

gozdovih s posebnim namenom (Ur. list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15), 
- geodetski načrt. 
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3. STROKOVNE PODLAGE 
 
OPPN je izdelan na podlagi: 
- prikaz stanja prostora v skladu s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 

50/2008), 
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), 
- OPN Polzela (Občina Polzela), 
- geodetski načrt s certifikatom (Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p., 

GEOCES – 13/03/2018) 
- Rudarski projekt za kamnolom Andraž (MONT-KONTROL, Storitve v rudarstvu, Urška 

Planinc s.p., Petrovče 71, 3301 Petrovče, RP 9/2018-MK) 
- Elaborat o stabilnostnih analizah brežin za kamnolom Andraž (Blan d.o.o., Špeglova ulica 

47, 3320 Velenje, št. elaborata GM-207/2018, julij 2018) 
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3.1. Geodetski načrt s certifikatom 
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4. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 
4.1. Smernice nosilcev urejanja prostora  
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4.2. Menja nosilcev urejanja prostora 
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5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV  
 

Območje izdelave OPPN se nahaja na desnem bregu potoka Ložnica in leži zahodno ob 
regionalni cesti Polzela - Velenje. Severni in južni rob predstavljajo gozdne površine, 
zahodnega pa deloma gozdne in kmetijske površine. Zahodno od kamnoloma se nahajajo 
posamezni stanovanjski in gospodarski objekti. 
 
Območje OPPN zajema naslednje parcele v k.o. Andraž: 512/6, 514 in 515, 512/7, 512/4, 
482/1-del, 483-del, 484/1-del, 484/3, 479/1, 501-del, 1178/1-del in 1178/12. 
 
Območje OPPN obsega cca 17,25 ha. 
 
Znotraj območja OPPN se načrtuje pridobivanje mineralnih surovin in sprotna sanacija 
kamnoloma. Po končani eksploataciji se načrtuje zapiranje kamnoloma in njegova sanacija s 
katero se opredeli končna raba prostora in obvezna krajinska ureditev območja. Znotraj 
območja OPPN je predvidena tudi gradnja stavb. 
 
Območje je razdeljeno na tri enoti urejanja (v nadaljevanju: EU). Posamezne enote urejanja 
zajemajo več parcel. Znotraj EU/1 in EU/2 je načrtovano nadaljnje pridobivanje mineralnih 
surovin, za katerega je že pridobljena rudarska pravica za izkoriščanje s sklenjeno 
koncesijsko pogodbo št. 0141-13/2015/47. To območje je skupaj veliko cca 13,65 ha. Znotraj 
EU/1 je načrtovana še širitev in razvoj obstoječih spremljajočih dejavnosti in uvajanje 
podobnih novih dejavnosti. Na območju EU/3 je predvidena širitev kamnoloma za 
pridobivanje mineralnih surovin, za kar bo skladno s pogoji tega OPPN potrebno šele 
pridobiti rudarsko pravico. To območje je veliko cca 3,9 ha.   
 
Vzporedno z eksploatacijo se izvaja sanacija kamnoloma in sicer z ureditvijo naklonov 
končnih brežin, delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih 
površin tako, da se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje. Vse ravne površine in 
površine z manjšim naklonom se mora obvezno prekriti s plastjo zemlje in humusa, nato je 
obvezna zatravitev ali zasaditev avtohtonega drevja in grmičevja.  
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6. POVZETEK ZA JAVNOST 
 
Občina Polzela je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 
33/07, 108/09, 57/12, 109/12) pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (v nadaljevanju: OPPN). 
 
Sklep o začetku postopka priprave OPPN je bil objavljen v uradnem glasilu Polzelan št. 
5/2018 z dne 25.5.2018.  
 
Nadaljnji postopek priprave OPPN je potekal po naslednjem vrstnem redu (vsa dokazila se 
hranijo v spisu postopka v arhivu Občine Polzela): 
 
- osnutek OPPN je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., pod št. projekta 164-2018, datum: 

september 2018;  
- osnutek je bil dne ……. poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve smernic 

ter na ministrstvo, pristojno za okolje z namenom pridobitve določbe o potrebnosti 
izdelave celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje; 

- v zakonsko določenem roku so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora ; 
- pridobljena je bila odločba ministrstva, pristojnega za okolje, da v postopku ni potrebna 

izdelava celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje;  
- dopolnjen osnutek OPPN (za javno razgrnitev) je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., pod 

št. projekta 164-2016, datum: ……….; 
- dne …., številka: ….. je na spletni strani Občina Polzela objavila Javno naznanilo, s 

katerim je obvestila javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN;  
- Občina Polzela je javnost seznanila z dopolnjenim osnutkom OPPN v okviru javne 

razgrnitve, ki je potekala od vključno dne  …. do vključno …. ; 
- javna obravnava je bila izvedena dne …. ; 
- v času javne razgrnitve so bile podane pripombe in predlogi, do katerih je Občina Polzela 

zavzela stališča in jih dne …., Številka zadeve: …. objavila na spletni strani in z njimi 
pisno seznanila lastnike zemljišč, ki so podali pripombe; 

- predlog OPPN je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., pod št. projekta 164-2016, datum: … 
- predlog OPPN je bil dne …. poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve 

mnenj 
- pridobljena so bila pozitivna mnenja vseh nosilcev  
- občinski svet Občine Polzela je na seji dne … sprejel OPPN, čemur je sledila objava v 

uradnem glasilu (….). 
 
 


