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(6.6) Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 
 
NAMEN PRIPRAVE 
 
Območje kamnoloma Pijovci se nahaja na podeželskem zaledju vinorodnega območja Vrh – 
Preloge, nedaleč od naselja Pijovci. Kamnolom se zajeda v gričevje Lok na nadmorski višini 
330 metrov in 348 metrov in je vizualno dokaj neizpostavljen. Lega kamnoloma je v smeri SZ 
– JV. 
 
Kamnolomu Pijovci je bila v preteklosti že podeljena rudarska pravica in koncesija za 
izkoriščanje mineralne surovine. Le-ta je potekla 20. 01. 2014 zato je lastnik kamnoloma 
(GRAMOZ – AP d.o.o.) pripravil nov rudarski projekt za razširjeno območje kamnoloma po 
katerem so se izvedla raziskovalna dela. Raziskave območja in elaborat zalog so pokazale, 
da je mineralne surovine na območju kamnoloma Pijovci dovolj. Podroben elaborat zalog v 
kamnolomu Pijovci je bil leta 2015 potrjen s strani ministrstva, pristojnega za rudarstvo. V novih 
prostorskih aktih (OPN Občine Šmarje pri Jelšah) se je predlog razširjenega pridobivalnega 
prostora kamnoloma Pijovci določil z namensko rabo prostora LN – površine nadzemnega 
pridobivanja mineralne surovine. 
 
Nadaljnji razvoj Kamnoloma Pijovci in njegova sanacija je določena z Odlokom o občinskem 
načrtu Občine Šmarje pri Jelšah izvedbeni del (Uradni list RS, št, 55/2018). Ta območje 
kamnoloma Pijovci namenja rudarski dejavnosti - površinam nadzemnega pridobljenega 
prostora "LN" z oznako VVR 09/7. Za območje VVR 09/7 določa izdelavo izvedbenega akta, 
občinskega podrobnega prostorskega načrta. Usmeritve za pripravo OPPN so podane v 54. 
členu in v točki (22) 55. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šmarje pri 
Jelšah- izvedbeni del. 
 
Po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta Občine Šmarje pri Jelšah je investitor na občino 
podal pobudo za izdelavo predvidenega OPPN, ki bo območje kamnoloma ustrezno 
pravnoformalno uredil in investitorju omogočil nadaljnjo izkoriščanje mineralne surovine 
tehničnega kamna – apnenca.  
 
 
ZAKONSKA PODLAGA 
 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) se pripravlja na podlagi Zakona o urejanju prostora 
– ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017) in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-
ZUreP-2). Pri pripravi se upošteva tudi Zakon o rudarstvu – Zrud-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 
14/2014) in drugi področni predpisi. 
 
 
POSTOPEK PRIPRAVE 
 
Priprava prostorskega akta (OPPN) se je začela na podlagi pobude investitorja, izhodišč za 
pripravo OPPN in Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta območja z 
oznako VVR 09/7 – Kamnolom Pijovci, št. 3505-0001/2018, ki ga je dne 15. 11. 2018 sprejel 
župan Občine Šmarje pri Jelšah. 
Občina je sklep skupaj z izhodišči za pripravo OPPN objavila na spletnem strežniku občine na 
naslovu: http://smarje.si/objava166945. V novembru 2018 je občina zaprosila za 
identifikacijsko številko, ki se bo za ta akt (OPPN) vodil v zbirki prostorski aktov v prostorskem 
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informacijskem sistemu. V skladu s 53. členom ZUreP-2 je bila za navedeni prostorski akt 
dodeljena identifikacijska številka 1115 (dopis št. 35040-11/2018/3 z dne 11. 12. 2018). 
 
Na podlagi 119. člena, v povezavi s tretjim (3) odstavkom 110. člena ZUreP-2 so bili v mesecu 
decembru 2018 državni nosilci urejanja prostora (DRSV, Ministrstvo za zdravje, ZRSVN, 
Ministrstvo za kulturo in Zavod za gozdove) zaprošeni za podajo mnenja o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPPN na okolje. Na podlagi pridobljenih mnenj je pristojno ministrstvo 
pristojno za varstvo okolja, z dne 07. 06. 2019 izdalo odločbo št. 35409-440/2018/9 s katero 
je ugotovilo, da za OPPN ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. V februarju 2019 je bila 
pridobljena tudi konkretna smernica za področje rudarstva, št. 350-1/2018/414 (00931294).  
 
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, pridobljene konkretne smernice in mnenj nosilcev 
urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje je bil izdelan osnutek OPPN. 
Le-ta je bil posredovan nosilcem urejanja prostora za pridobitev prvih mnenj. Svoje prvo 
mnenje so podali vsi nosilci urejanja prostora, razen Zavoda za gozdove Slovenije in Občine 
Šmarje pri Jelšah, ki pa ves čas sodeluje pri pripravi OPPN. Na podlagi pridobljenih prvih 
mnenj je bil izdelan dopolnjen osnutek, ki je bil javno razgrnjen od 11. 10. 2019 do 9. 11. 2019. 
Med javno razgrnitvijo je bila dne 6. 11. 2019 izvedena tudi javna obravnava. Dopolnjen 
osnutek OPPN je v prvem branju obravnavan in sprejet na 8. redni seji občinskega sveta 
Občine Šmarje pri Jelšah dne 21. 11. 2019. Na javni razgrnitvi in javni obravnavi ni bilo podanih 
nobenih pripomb in predlogov, zato stališč do pripomb in predlogov ni bilo potrebno zavzeti. 
Po zaključku javne razgrnitve in obravnave na OS in na podlagi pridobljenih manjkajočih prvih 
mnenj Zavoda za gozdove Slovenije in Direkcije RS za vode je izdelovalec izdelal predlog 
OPPN, ki je bil v začetku decembra posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora v druga 
(končna) mnenja.   
 
 

 
Dosedanji koraki: 

- izhodišča za pripravo OPPN 
- sklep o začetku priprave OPPN 
- pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za 

OPPN in odločitev o potrebnosti izvedbe CPVO  
- priprava osnutka OPPN 
- javna objava osnutka OPPN in poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo 

svoja mnenja 
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN 
- javna razgrnitev in javna obravnava 
- obravnava dopolnjenega osnutka na Občinskem svetu (prvo branje) 
- sprejem stališč do pripomb prejetih v času javne razgrnitve 

 
 
Trenutna faza postopka: 

- priprava in javna objava predloga OPPN in poziv nosilcem urejanja prostora, da 
podajo svoja mnenja 

 
Nadaljnji koraki: 

- obravnava in sprejem na Občinskem svetu (drugo branje) 
- javna objava sprejetega odloka 
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UPOŠTEVANJE SMERNIC 
 
V Preglednici 1 je po mnenjih posameznih nosilcev urejanja prostora podana krajša 
obrazložitev, kako so bila izhodišča (M1) upoštevana pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN 
in vključena v odlok. 
 

Nosilec urejanja 
prostora 

Št. in datum smernic Upoštevanje pridobljenih mnenj (M1) 

MINISTRSTVO ZA 
OBRAMBO 
Uprava RS za zaščito in 
reševanje 

350-122/2019-3-DGZR, 
z dne 31. 7. 2019 

- v skladu z M1 je usklajeno besedilo 25. 
člena odloka 

MINISTRSTVO ZA 
INFRASTRUKTURO 
Direktorat za energijo, 
področje rudarstva 

350-3/2019/207 
(00931294),  
z dne 27. 8. 2019 
in 
350-3/2019/229 
(00931294), 
z dne 16. 9. 2019 

- v skladu z M1 je bil dne 29. 8. 2019 
izdelan popravljen osnutek OPPN 
 
- na popravljen osnutek OPPN NUP ni 
imel pripomb 

MINISTRSTVO ZA 
ZDRAVJE 
Direktorat za javno 
zdravje 

350-32/2018-9 
212b-09/1649-19/NP-
1621643-1, 
z dne 27. 8. 2019 in  
6. 8. 2019 

- v skladu z M1 je dopolnjen (1) in (3) 
odstavek 21. člena 

ZAVOD RS ZA 
VARSTVO NARAVE 
Območna enota Celje 

1-III-428/2-O-19/LS, 
z dne 13. 8. 2019 

- v skladu s pridobljenima M1 je 
popravljen grafični del, ki se nanaša na 
sanacijo obstoječega kamnoloma 
- v skladu s pridobljenim M1 je: 

 dopolnjeno besedilo v (1) in (2) 
odstavku 7. člena 

 dopolnjeno besedilo v (2) odstavku 
8. člena  

 dopolnjeno besedilo v (3) in (4) 
odstavku 12. člena 

 dopolnjeno besedilo v (4) odstavku 
14. člena  

 dopolnjeno besedilo v (1) odstavku 
15. člena  

 dopolnjeno besedilo v (1) odstavku 
16. člena  

 dodan nov (6) odstavek in 
dopolnjen (7) odstavek 23. člena  

 dopolnjen (3) odstavek 28. člena  

 dodan nov (7) odstavek 29. člena  

MINISTRSTVO ZA 
KULTURO 
Direktorat za kulturno 
dediščino 

35012-220/2018/9, 
z dne 20. 8. 2019 

- nosilec urejanja je ugotovil, da so bile 
usmeritve glede zasaditve pasu 
avtohtone listopadne drevnine iz belega 
gabra ali jelše v osnutku upoštevane v 
grafičnem in tekstualnem delu 
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ELEKTRO CELJE d.d. 2387, z dne 6. 8. 2019 
- obstoječ NN nadzemni elektro 
energetskega voda je bil vnesen v 
grafični del 

TELEKOM SLOVENIJE 
d.d., Celje  

17610202-
00131201907250006, 
z dne 19. 8. 2019 

- nosilec urejanja prostora na osnutek ni 
imel pripomb 

OKP javno podjetje za 
komunalne storitve 
Rogaška Slatina d.o.o. 

511-1042/2-2019-
UK/AG, 
z dne 19. 8. 2019 

- nosilec urejanja prostora na osnutek ni 
imel pripomb 

ZAVOD ZA GOZDOVE 
SLOVENIJE 

3407-280/2018-7, 
z dne 07. 11. 2019 

- v skladu s pridobljenim M1 je: 

 dopolnjeno besedilo v (3) odstavku 
11. člena odloka 

 dodan nov (2) odstavek 20. člena 
odloka  

 dopolnjeno besedilo v (1) odstavku 
29. člena odloka 

MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN PROSTOR 
Direkcija RS za vode 

35024-163/2019-3, 
z dne 25. 11. 2019 

- v skladu z M1 je: 

 dopolnjeno besedilo v (1) in (2) 
odstavku 15. člena odloka 

 dopolnjen grafični del  

Občina Šmarje pri 
Jelšah 

/ / 

 
  


