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ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje:  

 OPPN z oznako VVR 09/7 – kamnolom Pijovci, Šmarje pri Jelšah   

 

Dne 21.12.2018 ste nas na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), Ur. list RS št. 

61/2018 z dopisom št. 350-32/2018-2 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 

okolje za OPPN z oznako VVR 09/7 – kamnolom Pijovci v Občini Šmarje pri Jelšah, s stališča naše 

pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani občine:  

 Izhodišča za pripravo OPPN v občini Šmarje pri Jelšah in pobuda za OPPN z oznako VVR 09/7 – 

kamnolom Pijovci,  oktober 2018, s prilogami (OPPN). 

 

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 celovite presoje 

vplivov na okolje, Uradni list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti, pri čemer smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 

2. člena uredbe glede: 

1. Značilnosti OPPN:  

 Predvideno je izkoriščanje mineralne surovine na severozahodni strani hriba, ki omogoča kvalitetno 

odkopavanje in pravilno rudarsko zasnovo kamnoloma ter popoln odmik od lege Osovniške jame. 

Odkopavanje kamna se predvideva v sedmih etažah višine cca. 7 metrov z delovnim naklonom 70° ter 

končnim naklonom etaž 50°. Večina kamna se bo pridobivala z direktnim odkopavanjem z bagrom, po 

potrebi pa tudi z razstreljevanjem;  

 Z izkoriščanjem kamnoloma se ocenjuje okoli 522.800 m3 mineralne surovine v raščenem stanju. 

 Za dostop do kamnoloma se bo uporabil obstoječi dostop, ki se prometno navezuje na javno pot 

JP906162 Bobovo – Frlinc – Lemberg; 

 Izdelava OPPN bo temeljila na odločitvah in usmeritvah iz Občinskega prostorskega načrta Občine 

Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del. Usmeritve za pripravo tega OPPN so podane v točki (22) 55. člena 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (OPN-ID). Pobuda 

za pripravo OPPN je skladna z OPN-ID in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora;  

 Za širitev dejavnosti na območju OPPN bo verjetno potrebno izdelati poročilo o vplivih na okolje. 
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2. Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta: 

 Z OPPN se ureja območje namenjeno pridobivanju mineralnih surovin PNRP LN  in ki ni namenjeno 

bivanju ljudi, zato neposrednih vplivov na VZL ne bo;  

 Območje na severu in zahodu meji na gozd PNRP G, na  vzhodu in jugu pa na kmetijske površine 

PNRP K, dejavnost pa se širi na območje gozda proti SZ, zato ne predvidevamo daljinskih vplivov na 

ta območja in obratno; 

 Najbližje območje razpršene gradnje z eno stavbo z varovanimi prostori PNRP Ak leži koli 150 m 

južno od obstoječega dela kamnoloma, novo območje pridobivanja mineralnih surovin pa bo oddaljeno 

okoli 200m severno od naslednjega območja razpršene gradnje z eno stavbo z varovanimi prostori 

PNRP Ak. 

 

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta: 

 Dejavnost na območju OPPN bo skupaj z obstoječim kamnolomom imel daljinske vpliv na okolje, ki pa 

se po naši oceni ne bodo bistveno povečali, saj se kapaciteta pridobivanja ne bo povečala, počasi se 

bo spreminjala samo lokacija pridobivanja; 

 Zaradi OPPN se ne bo bistveno spremenil oziroma povečal transport na tem območju, zato ne 

predvidevamo bistvenega povečanja daljinskih, kumulativnih in sinergijskih obremenitev širšega 

območja zaradi prometa; 

 OPPN se ne nahaja na VVO, zato ne pričakujemo vpliva na podzemno vodo in na oskrbo prebivalcev 

s kakovostno pitno vodo;  

 Z OPPN se ne zmanjšujejo površine za pridelavo kakovostne lokalno pridelane hrane, zelene površine 

in površine namenjene za šport in rekreacijo. 

 

Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da je lokacija OPPN z oznako VVR 09/7 – kamnolom 

Pijovci,v Občini Šmarje pri Jelšah v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri 

Jelšah. Intenzivnost del v njem se ne bo bistveno povečala, spremenila se bo le lokacija pridobivanja 

posledično pa se vplivi na okolje ne bodo bistveno spremenili, zato celovita presoja vplivov na okolje s 

stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni potrebna.  

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 
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