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 (6) Priloge 
 
(6.1) Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano 
območje 
 
Izhodišča za urejanje območja so določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 55/2018). Ta za EUP z oznako VVR 09/7 
predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). 
Območje je namenjeno rudarski dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) in sanaciji 
območja, kjer je izkoriščanje že zaključeno. 
 
Za območje predvidenega OPPN so v točki (22)  55. člena odloka podane naslednje usmeritve: 
 
(22) Območje podEUP z oznako VVR 09/7: 

(22.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN 

- / 

(22.2) Usmeritve za izdelavo OPPN 

(22.2.1) Dejavnosti 

- območje se namenja rudarski dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) in sanaciji 

območja, kjer je izkoriščanje že zaključeno  

(22.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 

- / 

(22.2.3) Druge usmeritve 

- v postopku priprave OPPN je kot nosilca urejanja prostora potrebno vključiti tudi 
pristojni Zavod RS za varstvo narave 
- da se območje degradiranega prostora ne povečuje, naj se hkrati z odpiranjem nove 
pridobivalne površine proti severu, površine kjer izkoriščanje ne poteka več, sanira 
- zemljišče s parc. št., 743/1, 744/1, 746/1, 746/2, 746/5,  vse k. o. Pijovci se nahaja 
nad znanimi rovi Osovniške jame (podzemeljska geomorfološka naravna vrednota 
državnega pomena) oziroma njenem vplivnem območju. Na tem območju se izvaja 
samo dela za sanacijo degradirane površine na način, da bo vpliv na podzemno okolje 
čim manjši ter brez izkoriščanja mineralne surovine in brez uporabe težke gradbene 
mehanizacije, v skladu s sanacijskim načrtom 
- izkoriščanje mineralne surovine in s tem širitev kamnoloma naj poteka postopno, od 
zgornje na novo oblikovane etaže, navzdol. Temu ustrezno naj poteka odstranjevanje 
vegetacije in odrivanje humusa 
- miniranje in ostala dela v kamnolomu naj se izvaja na način, da se povzročajo čim 
manjši tresljaji oz. vibracije v okolici.  
- območja kamnoloma naj se v nočnih urah ne osvetljuje. Dela v kamnolomu naj se 
izvajajo samo v času dnevne svetlobe 
- varovalna ograja ter morebitne druge ovire okoli kamnoloma naj se izdelajo na način, 
da je živalim onemogočen prehod na območje kamnoloma in s tem padec v globino 
- ograja in izdelane ovire naj se odstranijo po končani sanaciji kamnoloma. V primeru 
nadaljnjega obstoja nevarnosti padca v globino pa se delno le–te lahko ohrani, pri 
čemer naj se omogoči dnevna in sezonska migracija živali 
- morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu 
sosednjega pobočja, zemljišče se prekrije z zemljo, ozeleni in zasadi z avtohtonimi 
drevesnimi in grmovnimi vrstami.  
- za sanacijo kamnoloma se uporabi zemljina, humus in ostala jalovina, ki je bila v 
postopku širitve kamnoloma odstranjena in ustrezno deponirana ter varovana na 
območju kamnoloma. V primeru, da bi bilo potrebno za ustrezno in uspešnejšo 
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ozelenitev etažnih površin dodatno zemljino in humus pripeljati z območja, ki je bil 
pridobljen izven območja kamnoloma, je potrebno zagotoviti, da material ni 
kontaminiran z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami 
- odvečni izkopni material se ne razgrinja po okoliških travnikih in gozdu ali zasipava 
naravno ohranjene depresije, vrtače in kamnita zemljišča 
- ob primeru odkritja podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna) in 
najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati v skladu z ZON. Vsak, ki odkrije 
del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolžan o tem 
obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 
- na območju kamnoloma se ne sme skladiščiti naftnih derivatov in drugih nevarnih 
snovi razen goriv za dnevno oskrbo 
- na območju kamnoloma se lahko postavljajo le objekti, ki so namenjeni dejavnosti 
kamnoloma 
- odpadke, ki nastajajo pri tehnoloških procesih je potrebno začasno skladiščiti na zato 
določenem mestu in z njimi ravnati v skladu s predpisi 
- morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu 
sosednjega pobočja, zemljišče se prekrije z zemljo, ozeleni in zasadi z avtohtonimi 
drevesnimi in grmovnimi vrstami 
- po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje sanira 
v skladu z načrtom in ozeleni 
 

 
 
Izvleček iz grafičnega prikaza prostorskih sestavin s prikazanim ureditvenim območjem je 
razviden iz grafičnega načrta (4.1.) Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega 
prostorskega načrta – izvedbeni del s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju. 
 
  


