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1 UVOD 

Vsebina predmetne naloge temelji na določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17; v nadaljevanju: ZureP-2), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za 
razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) ter na določilih še vedno veljavnih državnih 
prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter Uredbe o prostorskem redu 
Slovenije) v delih, kjer so skladni z novo zakonodajo. 

Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev za celotno območje posamezne 
občine določijo: 

-  cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine; 
-  načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena; 
-  določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji). 

Občinski prostorski načrt je sestavljen iz: 

- strateškega dela, ki določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve 
za razvoj poselitve in za celovito prenovo, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe 
zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture na 
območju občine; 

- izvedbenega dela, ki je neposredna pravna podlaga za vse posege v prostor v občini na 
območjih, za katera ni potrebno pripraviti občinskega podrobnega prostorskega načrta. Njegovi 
osnovni nalogi sta, da določa območja in pravila ravnanja na celotnem prostoru občine, le-ta pa 
morajo biti opredeljena tako, da se z njimi vzpostavlja in varuje javni interes. Izvedbeni del 
občinskega prostorskega načrta opredeljuje enote urejanja prostora ter na njih določa osnovno in 
podrobno namensko rabo prostora, dopustno izrabo prostora, prostorske izvedbene pogoje ter 
območja, za katera bodo izdelani občinski podrobni prostorski načrti. 
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2 RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN 

Za območje občine Rogaška Slatina velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19; v nadaljevanju: OPN). Z njim se urejajo območja za 
poselitev, vključno z gradnjo v odprtem prostoru občine in ostalimi območji, namenjenimi 
poselitvi. Poleg za območje poselitve so z OPN določeni tudi prostorski izvedbeni pogoji za 
dopustne posege in ureditve na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih, za urejanje 
infrastrukturnih omrežij, za varovanje posameznih sestavin in vrednot okolja, podane so 
usmeritve za podrobnejše prostorsko načrtovanje idr. 

Po sprejemu in objavi odloka v avgustu 2019 je novembra 2019 Občina Rogaška Slatina od 
nosilca urejanja prostora za področje rudarstva prejela poziv za odpravo neskladij z dopisom št. 
350-3/2019/276 (00931294) z dne 27. 10. 2019. 

V pozivu nosilca urejanje prostora za področje rudarstva je bilo ugotovljeno, da sta pridobivalna 
prostora Zagaj in Zgornji Gabernik v OPN občine Rogaška Slatina določena v nasprotju z 38. 
členom Zakona o rudarstvu. Ta določa, »da je za zemljišča pridobivalnega prostora, ki jih določa 
koncesionarski akt, mogoče sprejemati nove prostorske akte oziroma jih spreminjati in 
dopolnjevati samo, če se s tem na njih ne onemogoča izkoriščanje mineralnih surovin. V OPN 
namreč občina Rogaška Slatina dela pridobivalnega prostora Zagaj in dela pridobivalnega 
prostora Zgornji Gabernik po namenski rabi ni opredelila kot površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora (LN), čeprav gre za pridobljene pravice, ki so kot takšne zaščitene tudi z 
ustavo. Skladno z Zakonom o rudarstvu namreč se za prostorske akte, namenjene rudarstvu, 
štejejo tudi tisti prostorski akti po Zakonu o prostorskem načrtovanju, s katerimi je za območje 
urejanja kot namenska raba prostora določena raba za namen izkoriščanja določene vrste 
mineralnih surovin.« 

Nosilec urejanja prostora je pripravljavca OPN pozval, da popravi Odlok o OPN občine Rogaška 
Slatina tako, da bo znotraj območja najmanj celotno območje pridobivalnih prostorov Zagaj in 
Zgornji Gabernik. 

Izdelovalec SDOPN2 je na podlagi pridobljene dokumentacije nosilcev rudarske pravice na 
kartah namenske rabe prostora prikazal korigirane meje pridobivalnega prostora oziroma po teh 
mejah preoblikoval mejo območja nadzemnega pridobivalnega prostora (pNRP = LN). Tako 
predstavljene spremembe so upoštevane / prikazane v predlogu sprememb prostorskega akta. 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina posegajo v 
izvedbeni del prostorskega akta in vsebujejo: 

- dopolnitev besedila izvedbenega dela Odloka z dopolnitvijo posebnih PIP za enote urejanja 
prostora na območju kamnolomov; 
- uskladitev prikazov na izvedbenih kartah grafičnega dela OPN glede namenske rabe in 
natančneje določenih EUP. 

Vsebina sprememb in dopolnitev akta se nanaša na odpravo očitanih napak v OPN. Na podlagi 
druge alineje prvega odstavka 124. člena ZUrep-2 in narave predmetnih sprememb in dopolnitev 
(»vzpostavitve zakonitosti OPN na podlagi opozoril pristojnih organov v postopku nadzora nad 
zakonitostjo občinskih splošnih aktov v skladu s predpisi o državni upravi in lokalni samoupravi«), 
se SDOPN2 izvedejo po kratkem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega akta. 
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3 OBLIKA, OBSEG IN VSEBINA SDOPN2 

3.1 Oblika postopka SDOPN2 občine Rogaška Slatina 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta so se začele na podlagi uvedbe 
postopka nadzora zakonitosti Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Sektorja za 
rudarstvo in se izvedejo po kratkem postopku. 

3.2 Obseg SDOPN2 občine Rogaška Slatina 

Spremembe in dopolnitve posegajo v tekstualni in grafični del Odloka. Zaradi popravka prikaza 
območij pridobivanja mineralnih surovin na posameznih grafičnih listih in pogojev iz izdanih 
dovoljenj se uskladi tudi besedilo - tekstualni del odloka se dopolni s podrobnimi izvedbenimi 
pogoji. Zaradi narave kratkega postopka sprememb in dopolnitev akta priprava novih strokovnih 
podlag ni potrebna. Za spremembe in dopolnitve prostorskega akta se uporabijo napotki / 
zahteve pristojnega nosilca urejanja prostora, ki je podal zahtevek za nadzor nad zakonitostjo. 

V kratkem postopku sprememb in dopolnitev akta se pripravi gradivo predloga SDOPN2 občine 
Rogaška Slatina z obrazložitvijo, obvezne priloge pa niso potrebne. 

3.3 Vsebina SDOPN2 občine Rogaška Slatina 

V veljavnem OPN določeno območje kamnoloma EUP = ZGA1 - Zgornji Gabernik s podrobnejšo 
namensko rabo LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) je po mnenju ministrstva 
določeno premajhno. Po pregledu dokumentacije se območje razširi s spremembama S01 in S02 
na način, da zajame površine, definirane v dovoljenju za izkoriščanje kamnoloma za izkoriščanje 
peska in kamna na parc. št. 755 k.o. Zgornji Gabernik, datirano 27. 5. 1969, št. 313.50/69-4/4 
(podano tudi v rudarski knjigi). Celotnemu območju je določena nova/stara EUP, ki praktično 
ohrani PIP, dodajo se pogoji iz dovoljenja in koncesijske pogodbe ter predvideva nadaljnje 
izkoriščanje do meja, ki jih postavljata vodovarstveno območje in krajinski park. 

V veljavnem OPN določena podrobnejša namenska raba OO (ostala območja) kamnoloma EUP 
= ZPB1 – Zagaj je po mnenju ministrstva določena napačno, saj tako določena namenska raba 
ne omogoča izrabe kamnoloma. Po pregledu dokumentacije se območje površinsko praktično ne 
spreminja, območju spremembe S11 se določi pravilna podrobnejša namenska raba LN namesto 
napačne OO, malima obrobnima območjema S12 in S13 sredi kamnoloma pa se raba spremeni 
iz G (gozdna zemljišča) v LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora), da zajame 
površine, definirane v dovoljenju o izkoriščanju rudnine – andezit, datirano 21. 5. 1980, št. 351-
253/78-4/1-2. Velikost in oznaka EUP se ne spremeni, PIP pa se ohranijo, izvede se le tehnični 
popravek. 

Natančen prikaz sprememb besedila PIP je prikazan v nadaljevanju. 
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ZGA1 
•   V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje  in, Natura2000 (Boč - Haloze - 
Donačka gora) in naraven vrednote), naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in), naravni spomenik 
(Skalne pečine pod Galko) in), krajinski park (Boč, Plešivec).) in vodovarstveno območje V-
1G/71. Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave 
poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa 
pristojnega za ohranjanje narave. V primeru krčitve gozda je potrebno pridobiti ustrezno 
dovoljenje za krčitev. Na vodovarstvenem območju je dopustna le sanacija že izkoriščenih 
površin. 
•   V postopku izdelave podrobnega izvedbenega načrta (OPPN) je obvezna izdelava celovite 
presoje vplivov plana na okolje. Do uveljavitve predvidenega OPPN/DPN se dejanska raba ne 
sme spreminjati. 
•   Širitev kamnoloma je dopustna samo ob sprotni sanaciji že izkoriščenih površin. Sanacija naj 
se izvaja z avtohtono, lokalno značilno, vegetacijo. Izdela naj se ustrezen sanacijski načrt za 
kamnolom v katerem bo upoštevana linija še dopustne širitve. Izven te linije naj ostanejo brežine 
nedotaknjene. Znotraj linije dopustne širitve se oblikuje 10 do 15 m prehod med naravno in 
sanirano brežino, katere naklon naj bo čim bližje naravnemu. 
 
ZPB1 
A. Vrste  dopustnih objektov in dejavnosti: 
•   Dovoljeno je postavljati vse objekte in naprave, ki so potrebni za renatulizacijo območja –  
zaprtje in sanacijo kamolomov 
•   Ni dovoljeno nadaljnje pridobivanje po izteku koncesije. 
B. Pogoj: 
Po renaturalizaciji kamnoloma je potrebno vse objekte in naprave odstraniti. 
A. Vrste  dopustnih objektov in dejavnosti: 
•   Dovoljeno je postavljati vse objekte in naprave, ki so potrebni za renatulizacijo območja –  
zaprtje in sanacijo kamolomov 
•   Ni dovoljeno nadaljnje pridobivanje po izteku koncesije. 
B. Pogoj: 
Po renaturalizaciji kamnoloma je potrebno vse objekte in naprave odstraniti.                                             
•   Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahteve ustanove pristojne za 
varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. 
•   V enoti urejanja se nahajajo naravne+D325 vrednote (Zagaj pod Bočem - nahajališče 
andezita). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje 
organa pristojnega za ohranjanje narave. 

 



Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina – SDOPN2 
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 

 

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. 7 

4 UTEMELJITEV IN OBRAZLOŽITEV SDOPN2 

Spremembe in dopolnitve OPN so tehnično vsebinske narave. Spremembe izvedbenega dela 
tekstualnega in grafičnega dela odloka so zapisane in kratko obrazložene v tabeli 1: Preglednica 
za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN, v nadaljnjem besedilu pa še opisno. 
 

Tabela 1: Preglednica za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN 
 
št. člena 

 
opis spremembe 

 tip spremembe ( usmerjanje in razvoj poselitve) 
sprememba A B C D 

 grafični prikaz PNRP kamnoloma Zgornji Gabernik se 
uskladi z mejami pridobivalnega prostora 

karta 3, 
list 4 in 5 

   x 

 upoštevanje tretjega odstavka dopisa MI št 350-3/2019/276 (00931294) z dne 21. 10. 2019 

 grafični prikaz PNRP kamnoloma Zagaj se uskladi z 
mejami pridobivalnega prostora 

karta 3, 
list 6 

   x 

 upoštevanje tretjega odstavka dopisa MI št 350-3/2019/276 (00931294) z dne 21. 10. 2019 

3. člen definicija dopustnih posegov na preoblikovanem 
območju enote urejanja prostora ZGA1 

Priloga 
(PIPP) 
dopolnjena 

   x 

 upoštevanje tretjega in zadnjega odstavka dopisa MI št 350-3/2019/276 (00931294) z dne 21. 10. 2019 in 
dovoljenja za izkoriščanje kamnoloma za izkoriščanje peska in kamna št. 313-50/69-4/4 z dne 27. 5. 1969 

4. člen tehnični popravek – brisanje podvojenega besedila 
PIP v enoti urejanja prostora ZPB1 

Priloga 
(PIPP) 
popravljena 

   x 

4.1 Utemeljitev 

Podlaga posameznim primerom je zapisana v dokumentu nosilca urejanja prostora, ki je sprožil 
postopek nadzora zakonitosti nad sprejetim OPN občine Rogaška Slatina, s štev. 350-3/2019/276 
(00931294) z dne 21. 10. 2019. 

Prostorska določitev oziroma uskladitev območja nadzemnega pridobivalnega prostora je 
opravljena na podlagi dokumentacije, navedene v virih (dovoljenja, koncesija). Prostorski 
izvedbeni pogoji izhajajo iz veljavnih PIP, dopolnjenih na podlagi veljavnih odločb / dovoljenj. 
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4.2 Obrazložitev 

Prostorski izvedbeni pogoji veljavnega OPN za EUP = ZGA1 dopuščajo nadaljnjo izrabo 
kamnoloma samo ob sprotni sanaciji že izkoriščenih površin. Severozahodni del starega 
kamnoloma leži na vodovarstvenem območju, vzhodni del pa na robu krajinskega parka Boč, 
Plešivec. Spremembo predstavlja prostorska vključitev obeh imenovanih območij v kamnolom na 
način, da se spremeni podrobnejša namenska raba iz G v LN, PIP pa na območjih varovanj ne 
predvidevajo več izkoriščanja, temveč sanacijo. 
 

 
Slika 1:   Prikaz obstoječega stanja in predlagane spremembe kamnoloma Zgornji Gabernik 

 

 

 
Slika 2:   Prikaz predloga 
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Prostorski izvedbeni pogoji veljavnega OPN za EUP = ZPB1 predpisujejo zaprtje in sanacijo tega 
dela kamnoloma. Na zahodnem delu leži kulturni spomenik EŠD 4611 – Zagaj pod Bočem – 
Gradišče Gradišjek, na jugu EUP pa naravna vrednota 6545 - Nahajališče andezita v kamnolomu 
v miocenskih sedimentnih skladih. Spremembo predstavlja drugačna definicija podrobnejše 
namenske rabe in sicer iz OO (ostala območja) v LN (površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora) na območju S11 in manjši spremembi iz G v LN na območju S12 in S13, medtem ko se 
PIP vsebinsko ne spreminjajo. 
 

 
Slika 3:   Prikaz obstoječega stanja in predlagane spremembe kamnoloma Zagaj 

 

 

 
Slika 4:   Prikaz predloga 
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5 ZAKLJUČEK Z VIRI 

Vsebina sprememb in dopolnitev akta (SDOPN2) po kratkem postopku sledi pozivu Ministrstva za 
infrastrukturo kot nosilca urejanja prostora za področje rudarstva (MI, Direktorat za energijo, 
Sektor za rudarstvo) z natančnostjo, kot je bilo možno glede na prejet poziv za odpravo neskladij 
in usklajenost ostale dokumentacije (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 35/90; Odlok o 
varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in 
količine vode, Uradni list RS, št. 9/95; dokumentacija nosilcev rudarske pravice; rudarska 
knjiga…). 

Spremembe in dopolnitve vsebinsko tehnične narave so prikazane glede na umestnost v 
tekstualni in grafični obliki ter izdelane po Tehničnih pravilih za pripravo občinskih prostorskih 
aktov v digitalni obliki (MOP, 2008), Pripravi gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih 
prostorskih načrtov – 10. priporočila (MOP, 2015) ter Pojasnilih za izvajanje Zakona o urejanju 
prostora – kratek postopek sprememb in dopolnitev (MOP, 2018). 

Dokumentacija za kamnolom Zagaj 

1. Odločba (dovoljenje za lokacijo kamnoloma) 351-185/78-4/1-2 16. 3. 1978 
2. Historiat parcele št. 702/2, k.o. Čača vas Geodetski inženiring d.o.o. 15. 12. 2008 
3. Sklep o popravi pomote 361-1/2015-3 11. 6. 2015 

Dokumentacija za kamnolom Zgornji Gabernik 

4. Odločba za izkoriščanje kamnoloma 313-50/69-4/4 27. 5. 1969 
5. Odločba za prenos dovoljenja 35107-0001/00-104/DA 21. 7. 2000 
6. Koncesijska pogodba 354-14-179/01 3. 12. 2001 
7. Dovoljenje za izvajanje del 361-1/2008-55 8. 7. 2010 
8. Odločba za prenos rudarske pravice 0141-89/2006-DE/24 26. 6. 2012 
9. Odločba za prenos rudarske pravice 0141-14/2012/2-00911425 18. 9. 2012 
10. Koncesijska pogodba 0141-14/2012-6 12. 8. 2013 

Dokumentacija Občine Rogaška Slatina 

11. Nadzor nad zakonitostjo (s prilogami) 350-3/2019/276 (00931294) 21. 10. 2019 
12. Zabeležka sestanka z dne 2. 12. 2020  3. 12. 2020 

Ostale podlage in viri (niso priložene) 

13. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogaška Slatina 
 Uradni list RS, št. 50/19 

14. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Šmarje pri Jelšah Uradni list RS, št. 35/90 

15. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za 
zavarovanje kakovosti in količine vode Uradni list RS, št. 9/95 


