
 

Na podlagi 2. točke 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ((Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 

odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter tretje alineje 1. točke 7. člena, in petnajste alineje 2. točke 29. člena  

Statuta Občine Polzela (  Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 4/16)  

S K L E P  

o začetku postopka priprave  Občinskega podrobnega prostorskega načrta  za enoto urejanja 

prostora KAMNOLOMA ANDRAŽ ( AP 26 ) 

 

 

1. člen 

(predmet sklepa) 

 

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za  območje 

pridobivalnega prostora kamnoloma Andraž. 

2. člen 

(ocena stanja in razlogi za sprejem) 

 

Na območju pridobivalnega prostora kamnoloma Andraž  velja ureditveni načrt z oznako UN 

Kamnolom Andraž pri Polzeli. V postopku sprememb in dopolnitev OPN Občine Polzela, je za 

območje kamnoloma predvidena širitev območja za obstoječo dejavnost, za kar bo potrebna izdelava 

novega podrobnega prostorskega načrta. 

 

 Pri izdelavi OPPN kamnolom Andraž je potrebno v celoti upoštevati izhodišča, ki jih določa v afzi 

dopolnjenega osnutka izdelan odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPN Polzela.   

  

 

3. člen 

(območje   OPPN) 

 

Območje OPPN obravnava območje obstoječega kamnoloma vključno s predlagano širitvijo 

predvideno v OPN – spremembe in dopolnitve. 

 

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 479/1, 484/3, 512/4, 512/6, 514, 515, 512/7, 

1178/1, 1178/12 vse v k.o. 980 Andraž in dele zemljišč s parc.št. 482/1, 483, 484/1 in 501 vse v k.o. 

980 Andraž. Natančna meje bo določena v odloku. 

Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni. Vse spremembe bodo morali biti skladne z 

sprejetim oz.veljavnim OPN Polzela. 

 

4. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 

Podlaga za pripravo  OPPN bodo vsi elaborati, ki jih je pripravila  Občina Polzela ali upravljavec 

kamnoloma  v postopku sprememb in dopolnitev OPN Polzela.   

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


5. člen 

(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, 

ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN) 

 

  

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste  

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško 

presojo vplivov na okolje, 

3.  JKP d.o.o. Žalec, Ulica nade Cilenšek 5, 3310 Žalec 

4.  Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela 

5.  Elektro Celje, Vrunčeva 2/a, 3000 Celje  

6.  Simbio d.o.o., Celje 

7.  Telemach d.o.o. 

8.  Telekom Slovenije d.o.o. 

 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave 

dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. 

 

6. člen 

(Roki za pripravo OPPN)  

 

Priprava  dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja 

prostora. Sprejem predloga OPPN je predvidena po sprejemu OPN – spremembe in dopolnitve. 

7. člen 

(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 

Pripravo OPPN financira predlagatelji OPPN v celoti 

8. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 

 

Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela - Uradne objave in začne veljati naslednji 

dan po objavi. 

 

 

 

 

 

 

Št. 3505-   /2018-1    

Polzela dne  16. 5. 2018                         Jože KUŽNIK 

               Župan 


