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5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV  
 
Območje OPPN se nahaja zahodno od regionalne ceste R3-694/1268 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 17,5 ha. 
 
Znotraj območja OPPN se načrtuje izkoriščanje mineralnih surovin in sprotna sanacija 
kamnoloma. Po končanem izkoriščanju se načrtuje zapiranje kamnoloma in njegova končna 
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 enote urejanja (v nadaljevanju: EU). Posamezne enote urejanja 
zajemajo več parcel. Znotraj EU/1. faza in EU/2. faza je načrtovano nadaljnje izkoriščanje 
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 13,7 ha. Znotraj 
EU/1. faza in EU/2. faza je načrtovana še širitev in razvoj obstoječih spremljajočih dejavnosti 
in uvajanje podobnih novih dejavnosti. Na območju EU/3. faza je predvidena širitev 
kamnoloma za izkoriščanje mineralnih surovin. To območje je veliko cca 3,8 ha. 
 
Vzporedno z izkoriščanjem se izvaja sprotna sanacija kamnoloma. V OPPN določen način 
sanacije predvideva, da se površine po zaključenem izkoriščanju v čim večji meri sanirajo z 
geotehničnim nasipom s ciljem, da se relief čim bolj prilagodi sosednjim zemljiščem in stanju 
terena pred izkoriščanjem. 
 
V okviru sanacije EU/1. faza in EU/2. faza je dopustna ohranitev omenjenih spremljajočih 
dejavnosti. V okviru sanacije EU/3. faza je dopustna tudi prestavitev dela trase regionalne 
ceste Polzela-Velenje. 
 
V okvirih določil okoljevarstvenega soglasja, naravovarstvenih in ostalih smernic ter SD 
OPN2 je dopuščen nov način izvajanja sprotne sanacije in končne sanacije v smislu izvedbe 
nasipa celotnega območja kamnoloma v obliki sanacijskega geotehničnega nasipa s ciljem, 
da se morfologija reliefa kar se da najbolje prilagodi sosednjim zemljiščem in se na tak način 
vzpostavi končno stanje pobočja najbolj približa stanju terena pred odkopom mineralne 
surovine. 
 
Ta način končne in sprotne sanacije pomeni tudi, da se rudarski prostor, tako že v času 
izkoriščanja, kot po končanem tehničnem odkopu mineralne surovine, čim bolj dolgoročno 
izkoristi in koristno nameni dejavnosti zbiranja in predelave zemeljskih izkopov ter gradbenih 
odpadkov, katerih kvaliteta in njihova ponovna uporaba nima široke uporabe, so pa zaradi 
svojih geomehanskih lastnosti in inertnosti zelo primerni za izvedbo končne sanacije za 
oblikovanje morfologije reliefa na način, kot ga pogojujejo naravovarstvene smernice. 
Istočasno bo s tem dosežen cilj, da se za ogromni obseg inertnih gradbenih odpadkov iz 
celotne regije dolgoročno zagotovi prostor, na katerem bo možno gradbene odpadne 
materiale tako predelati kot tudi ponovno smiselno uporabiti na trgu in za sanacijo 
kamnoloma. Na ta način se bo racionalno in smiselno izkoristil opuščeni pridobivalni prostor 
kamnoloma v splošno javno korist, saj bo na trgu uporabnikom omogočil tržno in 



priloge 
 

 
54 

okoljevarstveno sprejemljivo - smiselno uporabo prostora. Po končni biološki sanaciji bo 
dosežen cilj, da se na pobočjih reliefa bodočega geotehničnega nasipa vzpostavi končna 
namenska raba gozd – kmetijska zemljišča, kot je to določeno v Odloku OPN Polzela za 
območje kamnoloma Andraž. S tem bo doseženo, da zaradi rudarjenja na območju 
kamnoloma Andraž ne bo ostalo krajinsko urbanistično degradirano območje, istočasno pa 
bo pomenilo zmanjšanje nekontroliranega in nelegalnega odlaganja predelanih gradbenih 
odpadkov v naravno okolje v širši regiji. 
 
Način predvidene sanacije pomeni tudi, da se bo biološka revitalizacija izvedla karseda 
najbolj kvalitetno tudi z namenom, da bo na tem območju v prihodnje uspeval kvaliteten gozd, 
ki bo prihodnjim generacijam zagotovil donosno lesno maso. 
 
Načrtovana sanacija sicer pomeni, da se bo končna sanacija izvajala dlje časa oziroma v 
odvisnosti od intenzivnosti trga nastajanja gradbenih odpadnih zemeljskih izkopov. Glede na 
trenutno nastajanje tovrstnih gradbenih odpadnih zemeljskih izkopov na trgu, je predviden 
čas izvedbe končne sanacije 10 do 15 let. Ob predpostavki zmanjšanja nastajanja le teh pa 
bo trajanje izvedbe končne sanacije od 15 do 30 let, kar pa sovpada tudi z načrtovano 
življenjsko dobo kamnoloma oziroma izkoriščanja mineralne surovine, ki je predvidena za 
obdobje od 20 do 30 let. 
 
Končni sanaciji je prilagojen tudi načrt tehničnega odkopa mineralne surovine in sicer na 
način, da se zagotovi maksimalen odkop mineralne surovine, ki jo je možno odkopati znotraj 
celotnega rudarskega pridobivalnega prostora. To je mogoče tako, da se končni rob odkopa 
čim bolj prilagodi morfologiji reliefa sosednjih zemljišč terena. 
 
Izvedba sprotne in končne sanacije z izvedbo sanacijskega geotehničnega nasipa z 
zasaditvijo in revitalizacijo pomeni, da bo vzpostavljeno stanje s sonaravnim izgledom 
avtohtone pokrajine ter kmetijsko rabo prostora (gozd). Za sanacijo območja kamnoloma in 
razširitvijo na EU/3. faza proti Kovačevi jami se bodo uporabile izključno inertne karbonatne 
zemljine in kamnine. 
 
Povezovanje dejavnosti izkoriščanja mineralne surovine in obdelave odpadnih materialov, ki 
se uporabljajo v gradbeništvu, predstavlja koncept trajnostnega krožnega gospodarstva. 
 
V danem primeru predelava nenevarnih gradbenih in metalurških odpadkov pomeni dejansko 
predelavo in ponovno uporabo proizvodov sekundarnih surovin, ki so bili v bistvu primarno 
proizvedeni iz mineralnih surovin, pridobljenih pri izkoriščanju naravnih virov. 
 
Prav tako se upoštevajo tudi prihajajoči trendi, saj se s prehodom v povezana krožna 
gospodarstva usmerja v ponovno uporabo in recikliranje vedno več materialov, ki ob pravilni 
obdelavi dejansko pomenijo alternativne vire naravnim surovinam. Proizvodi so skrbno 
zasnovani tako, da omogočajo kroženje materialov in ohranjajo dodano vrednost, kolikor 
dolgo je to le mogoče. Znotraj krožnega gospodarstva ostajajo tudi kasneje, ko material ali 
izdelek doseže konec svoje življenjske dobe. 
 
Koncept »Krožnega gospodarstva«, ki je nastal kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva in 
potrošnje na omejene vire in nosilno sposobnost okolja, se usmerja v ponovno uporabo, 
popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Učinkovita raba virov in krožno 
gospodarstvo sta preko strateških dokumentov, kot sta »Načrt za Evropo, gospodarno z viri« 
in »Sedmi okoljski akcijski program EU«, postala razvojna cilja Evrope do leta 2030 in naprej. 
Zaradi pozitivne okoljske politike EU se v prihodnje predvideva povečanje potreb po 
sprejemanju odpadkov. 
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Na podlagi gornjih predpostavk in dejstev, da je obrat kamnoloma Andraž zastavljen 
trajnostno in dolgoročno, saj se predvideva, da se bodo letne količine nenevarnih odpadkov 
in sekundarnih surovin za prevzem v obdelavo povečevale, upravljavec ob stabilnih 
gospodarskih razmerah načrtuje postopno povečanje pokritih skladiščnih prostorov za 
sprejem odpadkov in dograditev tehnoloških naprav v smislu povečanja kapacitet pokritih 
skladiščnih prostorov za končne proizvode, vse s ciljem zmanjšanja emisij v okolje. 
 
Kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva na omejene vire in nosilno sposobnost okolja bo 
možno zagotoviti obdelavo odpadnih materialov v letni minimalni količini 300.000 ton po 
postopku R5 in R12. V procesu izkoriščanja mineralne surovine ter sprotne sanacije 
kamnoloma bo možno zagotoviti tudi uporabo zemeljskih izkopov za sanacijo rudniških 
površin. Postopek obdelave zemeljskih izkopov in kamnolomske jalovine po postopku R5, 
katere končni proizvod bo ustrezen zemeljski material za izvedbo geotehničinih in 
konstrukcijskih nasipov, bo upravljavec kamnoloma lahko uporabil za izvedbo geotehničnega 
nasipa brežin v sklopu izvedbe rudarskih in gradbeno inženirskih del pri sprotni in končni 
sanaciji in revitalizaciji pridobivalnega prostora kamnoloma Andraž tudi po postopku R10 v 
skladu z Uredbo o odpadkih. 
 
Z izvajanjem postopkov obdelave in predelave ter bogatenja odpadnih gradbenih materialov 
in naravne surovine bo delovanje kamnoloma prav na vsaki stopnji proizvodnje, predelave, 
rabe in ponovne uporabe maksimalno omejilo število odloženih odpadkov v okolju, 
optimiziralo uporabo surovin in energije ter recikliralo prav vse, kar je le mogoče ponovno 
uporabiti. Takšno delovanje kamnoloma Andraž je ključno pri povezovanju različnih 
dejavnosti v krožno gospodarstvo (rudarstvo, obdelava odpadnih gradbenih materialov, 
proizvodnja gradbenih materialov, gradbeništvo, metalurška industrija, kmetijstvo, 
gozdarstvo). 
 
S sprejemom novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Andraž se 
bodo dokončno opredelile vse dejavnosti in način izvajanja le teh znotraj rudniškega 
prostora, tako v času aktivnega izkoriščanja, kot po opustitvi izkoriščanja ter tehnični sanaciji 
odkopa hribine, do izvedbe končne sanacije celotnega območja. 
 
Nov OPPN smiselno prevzema dosedanje tehnične parametre, uvaja nove z namenom 
zagotavljanja ustrezne stabilnosti in omilitvene ukrepe ter območje iz obstoječega veljavnega 
ureditvenega načrta (UN) kamnoloma Andraž pri Polzeli, št. projekta Piano/6/2000-UN-O 2, 
PIANO, marec 2003. Prav tako pa upošteva vse spremembe in predpise umeščanja objektov 
v prostor ter okoljske zakonodaje, ki so se spremenile do leta 2022. 
 
S konceptom povezovanja dejavnosti izkoriščanja mineralne surovine, predelavo gradbenih 
in metalurških odpadkov ter končno sanacijo na do sedaj opisan način, bo kamnolom Andraž 
prevzel vlogo regijskega reciklirno-predelovalnega centra odpadnih mineralnih surovin. S tem 
bo dolgoročno zagotavljal snovno uporabo sekundarnih mineralnih surovin in trajnostni 
razvoj krožnega gospodarstva za širšo regijo. 
 
Kamnolom Andraž bo tako že tekom aktivnega delovanja organiziran na način, da bo 
zagotavljal prevzem odpadnih gradbenih in metalurških surovin ter jih ustrezno obdelal za 
nadaljnjo uporabo v gradbeništvu, rudarstvu, kmetijstvu in jeklarski industriji. To predstavlja 
velik prispevek k preprečevanju nekontroliranega odlaganja odpadnih materialov v naravo ter 
s tem varovanja okolja. 
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Na lokaciji kamnoloma Andraž se bodo strokovno in kontrolirano predelovale odpadne 
surovine, katerih izvor in sestava so primarno naravne mineralne surovine (zemeljski izkopi, 
določeni gradbeni odpadki ipd.). V vse procese razvoja ponovne uporabe sekundarnih 
surovin in postopka predelave odpadnih materialov ter same proizvodnje so aktivno 
vključene tudi zunanje strokovne institucije Zavod za gradbeništvo Slovenije, Biotehniška 
fakulteta Univerze v Ljubljani, Eurofins Erico Slovenija, IRGO Inštitut za rudarstvo, 
geotehnologijo in okolje, Gradbeni inštitut ZRMK ter druge, s katerimi bo dodatno zagotovljen 
nadzor in kontrola nad kakovostjo in izvedbo ter monitoring okolja. 
 
Upravljavec kamnoloma že z dosedanjim izvajanjem zagotavlja visoko stopnjo varovanja 
okolja, kar dokazuje z izvajanjem rednega in izrednega monitoringa ter s tem dokazuje, da je 
s pravilnim pristopom možno takšne dejavnosti izvajati na način, da okolje ni prekomerno 
obremenjeno. 
 
 



priloge 

 57 

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, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) 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 16.9.2019 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 ; 
- dne 21.7.2022 je bila pridobljena odločba ministrstva, pristojnega za okolje št. 35409-

240/2019-2550-31, 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: julij 2022; 

- dne 26.9.2022, številka: 3505-6/2018-15 je Občina Polzela v uradnem glasilu Polzelan, 
št. 7/2022 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  1.10.2022 do vključno 31.10.2022; 

- javna obravnava je bila izvedena dne 19.10.2022; 
- v času javne razgrnitve so bile podane pripombe in predlogi, do katerih je Občina Polzela 

zavzela stališča in jih dne 16.11.2022, Številka zadeve: 3505-6/2018-21 objavila na 
spletni strani; 

- predlog OPPN je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., pod št. projekta 164-2016, datum: 
november 2022 

- 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 (….). 
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