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PRILOGE K OBČINSKEMU PODROBNEMU PROSTORSKEMU NAČRTU  
 
 
1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 
 
 
V OPN Občine Polzela so v 352. členu določeni posebni prostorski izvedbeni pogoji in 
omilitveni ukrepi, ki se upoštevajo tudi v OPPN in sicer: 
 
»(1) AP26 je območje pridobivalnega prostora kamnoloma Andraž, razdeljeno na štiri manjša 
območja – AP26/1, AP26/2, AP26/3, AP26/4 in AP26/5. 
 
(2) Podrobnejša namenska raba skladno s splošnimi določili in PIP za posamezno 
podrobnejšo namensko rabo: – Območje mineralnih surovin, površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora z oznako LN v AP26/1, AP26/2, AP26/3 AP26/4 in AP26/5.  
 
(3) Na območju do sprejetja OPPN velja ureditveni načrt UN Kamnolom Andraž pri Polzeli 
(Piano, atelje krajinske arhitekture, Velenje, št. projekta Piano/6/2000-UN-P), odlok objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 80/2003. Za širitev obstoječih dejavnosti in nove dejavnosti je 
obvezna izdelava novega OPPN (OPPN Kamnolom Andraž) ali izdelava sprememb in 
dopolnitev starega OPPN (spremembe in dopolnitve OPPN Kamnolom Andraž). Do izdelave 
spremembe in dopolnitev ali novega OPPN so dopustni samo posegi in dejavnosti skladno z 
veljavnim OPPN. 
 
(4) Obvezna izhodišča za spremembe in dopolnitve OPPN Kamnolom Andraž ali nov OPPN 
Kamnolom Andraž ter dopustne spremembe in dopolnitve vsebin in obsega kamnoloma so: 
– poveča se območje OPPN zaradi razširitve pridobivalnega prostora kamnoloma proti jugu 
(MO AP26/4) 
– meja OPPN je identična meji EUP; 
– spremeni se vsebina in obseg dejavnosti znotraj območja EUP na način, ki omogoča: 

• širitev in razvoj osnovne dejavnosti – izkoriščanje mineralne surovine iz 
kamnoloma, ki skladno z zakonom o rudarstvu vključuje pridobivanje, obogatitev in 
skladiščenje vključno z vsemi potrebnimi objekti in napravami; 
• širitev in razvoj obstoječih spremljajočih dejavnosti (zbiranje, sortiranje in 
predelava nenevarnih odpadkov katerih ponovna uporaba je možna v gradbeništvu in 
rudarstvu vključno s pripravo zemljine za sanacijo kamnoloma vključno z vsemi 
potrebnimi objekti in napravami v območju AP26/1 in AP26/5; 
• nadaljnje delovanje obstoječega centralnega zbirnega centra občine Polzela 
za kosovne odpadke, z vsemi potrebnimi objekti in napravami v območju AP26/5; – 
spremeni in dopolni se vrsta in obseg infrastrukturnih objektov in naprav na način, ki 
omogoča: 
• navezavo v električno omrežje z novimi vodi in novo transformatorsko postajo; 
• izvedbo in uporabo vodne vrtine za potrebe pridobivanja tehnološke vode in 
izvajanja protiprašnih okoljevarstvenih ukrepov vključno s potrebnim omrežjem; 

– preveri ter dopolni ali ponovno opredeli se faznost izkoriščanja kamnine (najprej se 
izkorišča severni del oz. po veljavnem OPPN še neizkoriščen del razen v kolikor spremembe 
ali dopolnitve oz. novi OPPN tega ne opredeli drugače) ter sprotno saniranje pridobivalnega 
prostora in izvajanje potrebnih okoljevarstvenih ukrepov; 
– po potrebi se spremeni del trase regionalne ceste Polzela-Velenje, posledično se spremeni 
(zmanjša) območje urejanja; 
– preveri ter dopolni in/ali spremeni se način končne sanacije kamnoloma. 
  
(5) Obvezni omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz Okoljskega poročila iz 369. člena tega odloka in 
zahtev nosilcev urejanja prostora veljajo ne glede na določila veljavnega OPPN in so obvezni 
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sestavni del njegovih spremembe ali dopolnitev oz. novega OPPN razen v kolikor se v 
postopku sprememb in dopolnitev veljavnega OPPN ali novega OPPN na podlagi novih 
raziskav in eventualno novega okoljskega poročila spremenijo: 
– obvezno je plombiranje morebitnih hidrološko aktivnih razpok v čelu kamnoloma, ki bi 
nastali v času eksploatacije 3. faze (v MO AP26/4 in JZ delu AP26/1); ukrep se izvede 
nemudoma ob ugotovitvi razpoke; 
– pred širitvijo eksploatacije na vodozbirno območje Kovačeve jame v MO AP26/4 (3. faza 
eksploatacije) je obvezna nadgradnja čistilne naprave Andraž na zemljiški parceli 529/2 v 
k.o. Andraž v enoti urejanja LO45 (glej tudi člen 351) s terciarnim čiščenjem odpadnih vod; 
– izvajati je potrebno sprotno sanacijo izkoriščenih površin; 
– zaradi zagotavljanja varovanja Kovačeve jame je treba zagotoviti ustrezen odmik 
izkopnega čela in minerskih del od jamskega rova; v času eksploatacije v MO AP26/4 (3. 
faza eksploatacije) je potrebno ugotavljati vpliv vibracij na jamski sistem Kovačeve jame; 
dinamika pregledovanja se uskladi z ZRSVN (potrebna je občasna kontrola merjenja vibracij 
in vsaj dva pregleda morebitnih poškodb jamskega sistema); 
– po prestavitvi regionalne ceste je potrebno na območju obstoječe ceste ob Ložnici urediti 
brežino Ložnice – brežina mora biti grajena sonaravno (zemlja, rastlinski prepleti), zasajena 
z avtohtono drevesno vegetacijo, talni pragovi in druge uredite struge so lahko zgolj leseni, 
betona in kamenja naj se ne uporablja; 
– poseg gozda je dopusten samo izven vegetacijskega obdobja; posek drevja in odstranitev 
rastnega substrata se mora izvajati postopoma in v skladu z dinamiko izvajanja del; drevesa 
se lahko posekajo in odstranijo samo na način, ki onemogoča poškodbe drevja v okolici in 
poškodbe gozdnega roba ter omogoča prehod preko gradbišča na gozdne površine; 
– po sanaciji se območje zasadi z avtohtonimi grmovnicami in drevesnimi vrstami s široko 
ekološko amplitudo in veliko obnovitveno sposobnostjo; izvede se manj gosta zasaditev, ki 
tvori vegetacijski okvir in definira mejo vzdrževanja med obratovanjem; vegetacijski okvir se 
zapolni s spontano zarastjo z nasemenitvijo iz okoliškega gozda (naravna sukcesija); 
– območje AP26 se nahaja na območju pričakovane naravne vrednote Karbonati; v primeru 
nepredvidenega odprtja podzemne geomorfološke naravne vrednote je obvezno obvestiti 
pristojne inštitucije, ki morajo na osnovi ogleda jame izdati navodila za ustrezno zavarovanje 
in sanacijo podzemnega habitata; 
– pri odvajanju odpadne padavinske vode iz manipulativnih površin kamnoloma upoštevati 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15); 
– investitor mora v fazi izdelave OPPN s strokovno izvedeniško študijo dokazati, da 
predviden način miniranja ne bo poškodoval jamskega sistema Kovačeve jame; pri izdelavi 
izvedeniške študije naj se smiselno upoštevajo cone glede oddaljenosti določene s študijo 
ZRC SAZU (2015, 2019); izsledke študije se uskladi z ZRSVN, OE Celje; 
– območje je lahko ob nastopu visokih voda Ložnice in pritokov poplavno ogroženo; pred 
nadaljnjim načrtovanjem prostorske ureditve, v fazi izdelave OPPN, je potrebno skladno z 
veljavnimi predpisi s področja voda izdelati karte poplavne in z njim povezane erozijske 
nevarnosti ter na tej osnovi na poplavnem območju določiti razrede nevarnosti; 
– dosledno je potrebno upoštevati omejitve glede poseganja na vodna in priobalna zemljišča 
v skladu s predpisi o vodah; 
– nadzor nad izvajanem omilitvenih ukrepov izvajajo rudarski inšpektor, DRSV in ZRSVN, 
OE Celje. (6) Priporočeni omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz Okoljskega poročila iz 369. člena 
tega odloka: 
– zaradi preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja jame s trdnimi odpadki je potrebno očistiti 
z odpadki zasute greze pod domačijo Grmovšek in voditi nadzor nad kmetijsko rabo dolin 
pod domačijama Jelovšek in Grmovšek.« 
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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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2.3.1 Geomorfološka karta širšega območja Kovačeve jame  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Hidrogeološke razmere na širšem območju Kovačeve jame (Inštitut za raziskovanje ZRC 
SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna, 27. maj 2015) 
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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 zahodno od regionalne ceste Polzela-Velenje, ki je 
umeščena na desnem bregu Ložnice. 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 17,5 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  
 
 
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, 
območje državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–
Podlog in drugo. 
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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), 
- Odlok o ureditvenem načrtu kamnolom Andraž pri Polzeli (Ur.l. RS, št. 80/2003), 

14.08.2003 
- Geodetski načrt  št. NIVO-18/01/2022 (NIVO EKO, januar 2022 
- strokovnih podlag (v nadaljevanju) 
 
Sestavni del odloka so tudi naslednje strokovne podlage, rudarska tehnična, okoljska 
in druga dokumentacija, ki so v ločenih mapah:  

1. Cestni priključek za sanacijo kamnoloma Andraž v km 6.360, št. 814-95, 
Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje, avgust 1995 

2. Rudarski projekt »Kamnolom Andraž pri Polzeli - Separacija«, Projekt 
izvedenih del - PID, št. 9/2010- BL, december 2010 

3. Strokovne hidrogeološke podlage o izvedeni raziskavi z vrtino A-1, Geo-hidro, 
avgust 2014 

4. Poročilo o meritvah hrupa v okolici kamnoloma Andraž nad Polzelo, Erico, 
april 2015 

5. Elaborat: Izdelava hidrološko-hidravlične analize – izdelava kart razredov 
poplavne nevarnosti za sedanje stanje, št. 114/15, Hidrosvet, maj 2015 

6. Elaborat: Hidrogeološke razmere na širšem območju Kovačeve jame, Inštitut 
za raziskovanje krasa ZRC SAZU, maj 2015 

7. Rudarski projekt za pridobitev koncesije-kamnolom Andraž, št. RP 4/2015-
MK, MONT-KONTROL, julij 2015 

8. Strokovne podlage: Prestavitev regionalne ceste R3-694/1268 Velenje – 
Polzela v območju kamnoloma Andraž, št. 161/2015, Vizura – Vitez, 
september 2015 

9. Memorandum o dolgoročni trajni ureditvi razmerij pri obratovanju kamnoloma 
Andraž (MODU), Ekomineral, 23.05.2016 

10. Poročilo o meritvah vodonepropustnosti v kamnolomu Andraž, št. GG 78/6/16, 
GHC Projekt, junij 2016 

11. Poročilo o vplivih na okolje za obdelavo odpadkov in izkoriščanje mineralne 
surovine v kamnolomu Andraž nad Polzelo, št. 100215-dn, E-NET, maj 2015, 
dopolnitev avgust 2016 

12. Poročilo o vplivih na okolje – obdelava odpadkov, dodatek za varovana 
območja, št. 1333-15 VO, Aquarius, maj 2015, dopolnitev december 2015, 
dopolnitev avgust 2016 

13. Načrt ravnanja z odpadki – čistopis - kamnolom Andraž nad Polzelo, št. NRO 
01/2016, Ekomineral, avgust 2016 

14. Poslovnik lovilca olj Euro-Securat, Ekomineral, 2016 
15. Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Polzela – del EUP 

AP 26 Kamnolom Andraž, št. 100517-dn, E-NET, maj 2017 
16. Strokovne podlage za širitev kamnoloma Andraž nad Polzelo, Dodatek za 

varovana območja, št. 1382-17 VO, Aquarius, maj 2017 
17. Geološko poročilo o izvedeni raziskavi z vrtinami za tehnološke potrebe 

kamnoloma Andraž, Geo-hidro, avgust 2017 
18. Rudarski projekt za izvedbo pri izkoriščanju in izvajanju zahtevnih rudarskih 

del ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri pridobivanju, obogatitvi in 
skladiščenju apnenca in dolomita v kamnolomu Andraž pri Polzeli – v PP 
Andraž 2, št. 15/2017, MONT-KONTROL, september 2017 
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19. Elaborat o stabilnostnih analizah brežin za kamnolom Andraž, št. GM-
207/2018, BLAN, julij 2018 

20. Kovačeva jama - sledilna poskusa s potencialnega vodozbirnega območja, dr. 
Mitja Prelovšek - Inštitut za varovanje krasa, januar 2019 

21. Strokovne podlage za Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN 
Občine Polzela – del (EUP AP_26_Kamnolom Andraž), Dopolnitev presoje 
vpliva na naravo zaradi razširitve meje pridobivalnega prostora, št. 1424-19 
VO, Aquarius, april 2019 

22. Strokovne podlage za širitev kamnoloma Andraž nad Polzelo, Dodatek za 
varovana območja, Dopolnitev zaradi razširitve meje pridobivalnega prostora, 
št. 1421-19 VO, Aquarius, april 2019 

23. Strokovno mnenje vpliva razstreljevanja v kamnolomu Andraž na območje 
kraške jame Kovačeva jama, št. SLO/3019/04/29, ICEM, Rolf R. Schillinger, 
maj 2019 

24. Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov apnenca in 
dolomita na območju kamnoloma Andraž, št. 2019/031, SEMPRE, junij 2019 

25. Program monitoringa za lokacijo – kamnolom Andraž – pridobivanje mineralne 
surovine in predelava odpadkov, Ekomineral, junij 2019 

26. Geodetski posnetek – klasično geodetsko snemanje profilov vseh 
obravnavanih vodotokov, GEOCES, julij 2020 

27. Posnetek stanja tal na območju kamnoloma Andraž v občini Polzela, Eurofins 
ERICo, avgust 2020 

28. Regionalna cesta R3-694/1268 Velenje – Dobrteša vas, od km 5.310 do km 
6.700, št. PR2019-010, TNT Projektiranje in inženiring - dwg, september 2020 

29. Presoja prometne varnosti obstoječega priključka »Regionalna cesta R3-
694/1268 Velenje – Dobrteša vas, od km 5.310 do km 6.700«, Izdelava 
strokovnih podlag za OPPN kamnolom Andraž s področja prometne ureditve, 
št. 206/20-P, S – TEC, oktober 2020 

30. Geotehnično poročilo za potrebe izdelave OPPN za območje kamnoloma 
Andraž, št. 3008696, IRGO Consulting, oktober 2020 

31. Rezultati meritev industrijske odpadne vode, Eurofins Erico, 2020 
- Rezultati meritev industrijske odpadne vode MM1 - 13.05.2020 
- Rezultati meritev industrijske odpadne vode MM1 - 06.08.2020 
- Rezultati meritev industrijske odpadne vode MM1 - 08.12.2020 

32. Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak, Eurofins Erico, 2020 
33. Postavitev nove transformatorske postaje in ureditev električnih vodov, št. 

02/21, Sabina Ramšak, januar 2021 
34. Strokovne podlage za OPPN kamnolom Andraž s področja upravljanja z 

vodami za potrebe delovanja kamnoloma in sprotne ter končne sanacije z 
izvedbo geotehničnega nasipa na celotnem območju kamnoloma, Hidrološko 
– hidravlična analiza, št. 14/20, HIDROSVET, januar 2021 

35. Rudarski projekt – Strokovne podlage 
- Idejni Rudarski projekt – Idejne Strokovne podlage za pripravo OPPN 

kamnolom Andraž, št. 2019/026 SEMPRE, julij 2019, dop.jan. 2021 
- Rudarski projekt – Strokovne podlage za pripravo OPPN kamnolom Andraž, 

št. RP-01/21-MČS, NERINVEST, december 2021 
36. Okoljsko poročilo OPPN kamnolom Andraž, št. 200121-jh, E-NET, april 2021 
37. Strokovne podlage za OPPN kamnolom Andraž, končna sanacija – izvleček, 

maj 2021 
- tekst 
- vizualizacija 

38. Požarna varnost 
- 50.1.a. Načrt požarne varnosti za OPPN (januar 2022) 
- 50.1.b. Požarna karta 
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- 50.2. KAMNOLOM - Požarni red (marec 2020) 
- 50.3. Kamnolom Andraž - Ocena požarne ogroženosti, marec 2020 
- 50.4a. AB-Požarni red in izvleček požarnega reda-Strabag, oktober 2019 
- 50.4b. AB-Ocena požarne ogroženosti-Strabag, oktober 2019 
- 50.4c. AB-Evakuacijski načrt 2016-Strabag 

 
Do sedaj so bila izdana naslednja soglasja in dovoljenja: 

o SOGLASJA K RUDARSKEM PROJEKTU ZA PRIDOBITEV KONCESIJE ZA 
IZKORIŠČANJE – ANDRAŽ 2: 

1) Soglasje k rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje na 
pridobivalnem prostoru Andraž 2, št. 3407-16/2017, Zavod za gozdove Slovenije, 
10.02.2017 

2) Soglasje k rudarskemu projektu za namen podpisa koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje na pridobivalnem prostoru Andraž 2, št. 37167-197/2017/4 (1503), 
Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje, 
03.03.2017 

3) Vodno soglasje, št. 35507-483/2017-6, Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, 
Sektor območja Savinje, 22.03.2017 

4) Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe, št. 361-1/2016-5, 
Občina Polzela 23.06.2017 

o SOGLASJA in DOVOLJENJA ZA PREDELAVO ODPADKOV: 
5) Okoljevarstveno soglasje, št. 35402-21/2015-33, Ministrstvo za okolje in prostor, 

ARSO, 12.12.2016  
6) Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35402-21/2015-43, Ministrstvo za okolje in 

prostor, ARSO, 27.11.2017  
7) Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35402-1/2018-4, Ministrstvo za okolje in prostor, 

ARSO, 28. 3. 2018 
o  ZA RABO VODE: 

8) Vodno dovoljenje, št. 35521-15/2018-6, Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, 
03.12.2018 

9) Sprememba vodnega dovolj. št. 35521-92021-2, MOP, DRSV, 19. 5. 2021 
o IZKORIŠČANJE MINERALNE SUROVINE – ANDRAŽ 2: 

10) Koncesijska pogodba za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, št. 0141-
13/2015/47, Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017 

o GRADBENO DOVOLJENJE: 
11) Gradbeno dovoljenje, cestni priključek za sanacijo kamnoloma Andraž, UE Žalec, 

december 1996 
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4. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 
4.1 Odločba o celoviti presoji vplivov na okolje 
 
1 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 

okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
21.7.2022 

 
 
 
4.2. Smernice nosilcev urejanja prostora  
 
 
1 Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela 10.10.2019 
2 Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 21.10.2019 
3 Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 22.6.2021 
4 JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 

Žalec 
18.6.2021 

5 Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje 
Mariborska 88, 3000 Celje 

6.11.2019 

6 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61 

2.10.2019 

7 Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 
Celje 

2.10.2019 

8 Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 
1000 Ljubljana 

20.9.2019 

9 Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19A, 1000 
Ljubljana 

14.10.2019 

10 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Celje 
Ljubljanska 13, 3000 Celje 

23.7.2021 

11 Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, 
Vodnikova 3 
3000 Celje 

15.11.2019 

12 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
energijo 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 

17.10.2019 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Direktorat za okolje
Sektor za okoljske presoje
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 71 74

F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35409-240/2019-2550-31
Datum: 21. 7. 2022
 
Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-
G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 40. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 
21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22-ZVO-2), v povezavi s 273. členom Zakona o urejanju 
prostora (Urad. list RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3 in 20/22 odl. US), prvega odstavka 101. a člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20), v upravni zadevi določitve planov, za katere je 
treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan Občinski podrobni prostorski 
načrt za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26), pripravljavcu plana Občini Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela, ki ga zastopa podjetje URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 
Celje, naslednjo
 

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26), pripravljavcu plana 
Občini Polzela ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. 

2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana 
območja. 

3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.  

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, (v nadaljevanju ministrstvo) je 17. 9. 2019 od 
podjetja URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, ki je pooblaščenec pripravljavca plana 
Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, prejelo poziv (št.: 164-2018 z dne 16. 9. 2019) za 
izdajo mnenja o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) v okviru izdelave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26) 
(OPPN). Ministrstvo je poziv prekvalificiralo v vlogo za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave 
OPPN treba izvesti CPVO.
Vlogi je bil priloženo:

- Sklep o začetku postopka priprave OPPN (Polzelan, Uradne objave št. 5/2018),
- pooblastilo župana Občine Polzela z dne 9. 1. 2019,
- osnutek OPPN (izdelal: URBANISTI d.o.o., št. proj.: 164-2018)
- priloge (15). 

Ministrstvo za okolje in prostor je 9. 6. 2022 od pooblaščenca pripravljavca plana podjetja Urbanisti 
d.o.o. prejelo dopolnjeno »Vlogo o nameri priprave OPPN« (št.: 164-2018 z dne 9. 6. 2022), ki ji je bil 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
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priložen dopolnjen osnutek OPPN za EUP kamnolom Andraž (AP 26) – (Izdelal: URBANISTI d.o.o., št. 
164-2018  junij 2022) in strokovne podlage.  

II.  

Iz »Vloge o nameri priprave OPPN« izhaja, da se z OPPN načrtuje urejanje obstoječega 
pridobivalnega prostora kamnoloma Andraž EUP AP 26/1, ki se je do sedaj urejal z Odlokom o 
ureditvenem načrtu kamnolom Andraž pri Polzeli (Urad. list RS št. 80/03) in urejanje načrtovanega 
pridobivalnega območja mineralnih surovin. Območje je bilo spremenjeno v namensko rabo LN 
(površine nadzemnega pridobivalnega prostora) v postopku Sprememb in dopolnitev OPN Polzela št. 
2 (SD OPN2) v EUP 26/2, 26/3, 26/4 in 26/5. 
Območje urejanja z OPPN zajema zemljišča s parc. št.: 512/6, 514, 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 vse k.o. Andraž.
V postopku priprave OPPN se določa podrobnejše prostorsko izvedbene pogoje za izkoriščanje 
mineralne surovine, dejavnosti in gradnjo objektov na območju z namensko rabo prostora LN – 
pridobivalnega območja mineralnih surovin, ki je določeno v SD OPN2 Občine Polzela. Načrtuje se 
nadaljnje izkoriščanje mineralnih surovin dolomita in tehničnega kamna v količini 3.613.690 m3 v dobi 
30 let. 
V SD OPN2 so v 352. členu za kamnolom Andraž že določeni posebni prostorsko izvedbeni pogoji in 
omilitveni ukrepi, ki se upoštevajo tudi v OPPN. 

III.  

Zakon o varstvu okolja (Urad. list RS št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-2) ki je začel veljati 13. 4. 2022, v 
301. členu določa, da se postopki CPVO, začeti na podlagi 40. člena ZVO-1, končajo po določbah 
ZVO-1. Ker se je postopek priprave plana začel pred uveljavitvijo ZVO-2, se postopek nadaljuje in se 
bo končal v skladu z določili ZVO-1. 

31. 12. 2021 je začel veljati Zakon o urejanju prostora (Urad. list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-
3), ki se uporablja od 1. 6. 2022. ZUreP-3 v prvem odstavku 298. člena določa, da se postopki 
priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi ZPNačrt, katerih priprava se je v skladu s prvim, drugim 
in tretjim odstavkom 273. člena ZUreP-2 nadaljevala po dosedanjih predpisih, končajo po ZPNačrt.
V skladu z določili četrtega odstavka 58. člena ZPNačrt ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30 
dneh od prejema vloge pisno sporoči občini, ali je za plan treba izvesti CPVO. 

Po 40. členu ZVO-1 je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta 
(v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito 
presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost 
zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in 
pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 

ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO:
- če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, 
- ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. 
Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, 
da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

V skladu s četrtim odstavkom 40. člena ZVO-1 se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, 
za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši 
izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi 
katerega je pripravljen.
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IV.  

Ministrstvo je posredovano gradivo preučilo in ob upoštevanju zgoraj navedenih razlogov iz ZVO-1 
ugotovilo, da je osnutek OPPN izdelan na podlagi SD OPN2 Občine Polzela, za katerega je bil 
izveden postopek CPVO in postopek presoje sprejemljivosti na varovana območja, ki se je zaključil z 
odločbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-
145/2015/38 z dne 20. 2. 2021), SD OPN2 pa je bil objavljen v Uradnih objavah Občine Polzela št. 
4/21. SD OPN2 ima v 316. in 317. členu »Posebne PIP za EUP kamnoloma Andraž (AP26), v katerih 
so navedeni tudi obvezni omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz okoljskega poročila za SD OPN2.

Ministrstvo je 28. 6. 2022 pozvalo ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v postopku CPVO: Direkcijo 
RS za vode - Sektor območja Savinje, Zavod RS za varstvo narave - OE Celje, Zavod za gozdove 
Slovenije – OE Celje in Ministrstvo za zdravje, da skladno s 3. členom Uredbe o merilih za 
ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega 
akta in njegovih sprememb na okolje v postopku CPVO (Ur. list RS 9/09), da v 15 dneh sporočijo, ali 
bo izvedba OPPN verjetno pomembno vplivala na okolje z vidika njihove pristojnosti. 

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja o verjetno pomembnih vplivih:
- Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje v mnenju (ZRSVN, št.: 3563-0070/2022-5 z dne 6. 7. 

2022) na podlagi predložene dokumentacije ocenjuje, da izvedba OPPN verjetno ne bo 
pomembno vplivala na naravne vrednote (Ložnica – vodotok z meandri v Ložniškem gričevju in 
Kovačeva jama) ter na biotsko raznovrstnost (ekološko pomembno območje Ložnica s Trnavo).
Območje plana in njegov daljinski vpliv segata v posebno varstveno območje Ložnica s Trnavo 
(SI3000390), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000, 
Urad. list RS št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 35/13-popr., 39/13 – odl.US, 3/14, 
21/16 in 47/18), vendar ZRSVN ocenjuje, da izvedba plana verjetno ne bo pomembno vplivala 
na varovana območja, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja 
ni treba izvesti.

- Iz mnenja Ministrstva za kulturo (št.: 35012-183/2019-3340-10 z dne 7. 7. 2022) izhaja, da v 
območju urejanja ni nepremične kulturne dediščine, v območju vplivov novih posegov na okolje 
pa se nahajajo: Andraž nad Polzelo – Cerkev Sv. Andreja (EŠD 2849), Andraž nad Polzelo – 
Arheološko območje Pod cerkvijo (EŠD 29840) in Andraž nad Polzelo – Arheološko območje 
Drejc (EŠD 29842). Glede na varovane vrednote na tem območju ter načrtovane ureditve 
Ministrstvo za kulturo ocenjuje, da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno 
dediščino vpisano v register nepremične kulturne dediščine majhna in izvedba celovite presoje 
na kulturno dediščino ni potrebna.

- Ministrstvo za zdravje je z dopisom (št.: 354-209/2019-10 z dne 7. 7. 2022) posredovalo 
strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH, št.: 2940-
09/1649-22/NP-2262645-1 z dne 7. 7. 2022), ki meni: da bo plan verjetno imel skupaj z 
obstoječim kamnolomom daljinske, kumulativne in sinergijske vplive na okolje, ki pa se lahko s 
stališča varstva zdravja ljudi nebistveno spremenijo; ne predvideva se povečanje kumulativnih 
in sinergijskih obremenitev zaradi prometa; ne pričakuje se vplivov na podzemno vodo in 
posledično oskrbo prebivalcev s skladno zdravstveno ustrezno pitno vodo; ne zmanjšujejo se 
kmetijske površine; ne zmanjšujejo se zelene površine in površine namenjene športu in 
rekreaciji, zato se ne pričakuje pomembnih vplivov na kakovostno bivalno okolje. Na podlagi 
predložene dokumentacije NLZOH ocenjuje, da z vidika varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz 
okolja, CPVO ni treba izvesti. 

- Zavod za gozdove – OE Celje meni (mnenje št.: 3407-116/2014-9 z dne 18. 7. 2022), da 
izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na gozd in zanj ni treba izvesti CPVO. 

- Direkcija za vode – Sektor območja Savinje v mnenju (št.: 35020-112/2022-2 z dne 20. 7. 2022) 
ugotavlja, da OPPN ne posega na poplavno ogroženo območje ter da so bili pogoji z vidika 
upravljanja z vodami podani v konkretnih smernicah, zato meni, da plan ne bo pomembneje 
vplival na okolje z vidika upravljanja z vodami. 
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Na podlagi prejetih mnenj ministrstvo ugotavlja, da plan ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na 
okolje. Na podlagi osnutka OPPN ugotavlja tudi, da OPPN je izdelan na podlagi plana, za katerega je 
bila že izvedena CPVO (SD OPN2), ter da za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši 
izvedbeni pogoji, ter ne vsebuje novih posegov in ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi 
katerega je pripravljen, zato v skladu z določili četrtega odstavka 40. člena ZVO-1 ni treba izvesti 
CPVO.
 

V. 

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin je pristojni upravni organ ugotovil, da v skladu z določili 
četrtega odstavka 40. člena ZVO-1 v postopku priprave OPPN za enoto urejanja prostora kamnoloma 
Andraž (AP 26)  ni treba izvesti CPVO, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, kot izhaja 
iz 2. točke izreka te odločbe. 

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te 
odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer 
z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:
  Jelka Habjan
    sekretarka

 
Mag. Vesna Kolar Planinšič

Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti elektronsko:
- Pooblaščenec pripravljavca plana URBANISTI d.o.o., 
- Pripravljavec plana: Občina Polzela, 
  

V vednost: 
- ZRSVN – OE Celje,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za zdravje, 

- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 
- Zavod za gozdove Slovenije – OE Celje,
- Direkcija RS za vode – Sektor območja Savinje.













































REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-159/2019-2 - DGZR
Datum: 02. 10. 2019

Na podlagi vloge Urbanisti, d. o. o., Grudnova ulica 6, Celje, ki po pooblastilu zastopa Občino 
Polzela, Malteška cesta 28, Polzela (v nadaljevanju vlagatelj), št. 164-2018 z dne 16. 9. 2019, 
izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi tretjega odstavka 
273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje 
prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 
RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26) 

Vlagatelj je z vlogo, št. 164-2018 z dne 16. 9. 2019, ki smo jo prejeli 17. 9. 2019, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda 
smernice za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26). Vlagatelj je 
hkrati z vlogo dostavil CD z osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni 
in grafični del).

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Pri pripravi OPPN za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26) je treba s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.

Pri pripravi OPPN za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26) je treba s področja 
varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
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ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Urbanisti, d. o. o., Grudnova ulica 6, Celje (biro@urbanisti.com).
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4.3. Menja nosilcev urejanja prostora 
 
1 Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela  
2 Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje  
3 Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje  
4 JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 

Žalec 
 

5 Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje 
Mariborska 88, 3000 Celje 

 

6 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61 

 

7 Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 
Celje 

 

8 Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 
1000 Ljubljana 

 

9 Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19A, 1000 
Ljubljana 

 

10 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Celje 
Ljubljanska 13, 3000 Celje 

 

11 Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, 
Vodnikova 3 
3000 Celje 

 

12 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
energijo 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
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