
A . POSTOPEK SPREJEMA SPREMEMB IN DOPOLNITEV      
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OPPN

▼

PRIPRAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

▼

PRIDBIVANJE SMERNIC NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA, PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA

ODLOČITEV O POTREBNOSTI CPVO

▼

PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OPPN

▼

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN,
JAVNA OBRAVNAVA

▼

PRVA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN NA OBČINSKEM

SVETU

▼

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE
RAZGRNITVE DPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB

IN DOPOLNITEV OPPN

▼

IZDELAVA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

▼

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

▼

OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OPPN NA OBČINSKEM SVETU

▼

SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPONITVAH
OPPN NA OBČINSKEM SVETU IN URADNA OBJAVA

B. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV

Območje obdelave

Območje  obdelave  predvidenega  OPPN  obsega  območje  podrobne
namenske rabe LN (območja mineralnih surovin, površine nadzemnega
pridobivalnega prostora) in zavzema del enote urejanja prostora KGV-
VK01.  Območje  obdelave  zavzema  dele  parcel  št.:  529/7,  529/8,
1240/5-del,  vse  k.o.  Gornji  Križ.  Velikost  urejanja  območja  je  cca
35.000m2

Programska izhodišča

Območje  obdelave  nahajališča  naravnega  kamna –  dolomita  Vrh  pri
Križu,  se nahaja v občini Žužemberk, k.o. Gornji Križ, na pobočju nad
nad naravno vrednoto Poljane pri Žužemberku - jezero v peskokopu. Na
južni  strani  predvidenega  pridobivalnega  prostora  je  grapa,  kjer  se
občasno pojavlja vodotok brez imena, ki se izliva v naravno vrednoto.
Locirano je na nagnjenem zemljišču, ki ga pokriva redek mešani gozd,
deloma  pa  grmovnice.  Na  manjšem  delu  območja  (1130m2)
predvidenega kamnoloma je v preteklosti že bila izkoriščana mineralna
surovina  -  naravni  kamen.  Zato je  na  lokaciji  že  v  preteklosti  nastal
manjši  plato  in  nad  njim  odprta  stena,  ki  kaže  osnovno  strukturo
dolomita.  V  območje  kamnoloma  vodi  krajša  javna  pot,  ki  bo  lahko
služila za začasen dostop do predvidenih višjih etaž kamnoloma.

Predvidena je ureditev etaž za izkoriščanje mineralnih surovin ter 
gradnja objektov, ki so nujno potrebni za izkoriščanje in za sanacijo  
Na  platoju v nižjem delu kamnoloma bo urejena ploščad, ki bo 
namenjena začasnemu deponiranju, parkiranju delovnih strojev in 
pretakanju goriva.(vodo in olje neprepustno betonska ploščad s 
primernim lovilcem olj). 

Infrastruktura

Objekti  se  bodo  navezovali  samo  na  obstoječe  cestno  omrežje.
Izgradnja  ostale  infrastrukture  in  priključevanje  nanjo  ni  predvideno.
Območje  prečka  nadzenmi  NN  elektro  vod,  ki  je  predviden  za
prestavitev.  Na  območju  OPPN  je  predvideno  ločeno  zbiranje
komunalnih odpadov ter odvoz v pristojen regijski center za ravnanje z
odpadki.  Dostop  na  območje  kamnoloma  Vrh  pri  Križu je omogočen
preko  občinske ceste – javna pot, št. 789870, odsek Poljane-Peskokop
št.  789871. Dostop  na  območje  je  organiziran  preko  obstoječega
priključka, ki ga je treba ustrezno urediti.  Priključki na občinsko cesto se
načrtujejo v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje o priključevanju na
javne ceste preko lokalnih javnih poti oz. lokalnih cest. 

Kulturna  dediščina
Na območju ni evidentiranih enot kulturne dediščine.

Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

Načrtovane ureditve se nahajajo v neposredni bližini naravne vrednote
Poljane pri Žužemberku - jezero v peskokopu. V morfologijo brežin in
obrežno vegetacijo se ne posega.

Zaradi dodatne razgalitve površin bodo znotraj območja pridobivalnega
prostora zastajale padavinske vode, ki bodo vsebovale prašne delce.
Padavinske  vode  je  potrebno  pred  izpustom  v  ponikovalnico  oz.
odvodne jarke očistiti v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih. Mulj se v
celoti zadrži na območju kamnoloma.

Nafto uporabljajo vsi premični delovni stroji v kamnolomu (vrtalni stroji,
buldožer, nakladalniki in bagri, mobilne drobilne in sejalne naprave) ter
vozila, ki prihajajo v kamnolom. V kamnolomu  mora biti urejena ploščad
za parkiranje strojev in pretakanje goriva z lovilcem olj.

V postopku pridobivanja kamna se uporabljajo gospodarska razstreliva.

Predvidena je sanacija kamnoloma, ki bo  izvajana sproti, hkrati z 
napredovanjem oziroma formiranjem etaž kamnoloma od zgoraj 
navzdol. Sanacija se sestoji iz tehnične in biološke sanacije. 
Tehnična sanacija pomeni oblikovanje končnih brežin tako, da se 
čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje. Biološka sanacija pa 
pomeni pripravo tal za ozelenitev in predvsem pogozdovanje ravnih 
površin na terasah.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom

Območje  se  glede  plazovitosti  nahaja  v  območju  običajnih  zaščitnih
ukrepov in  nima visoke podtalnice  ali  drugih  nevarnih  lastnosti,  zato
posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso
potrebni.  Za  potrebe intervencijskih  vozil  bodo  zagotovljene dovozne
poti  in  dostopi  v  območju  kamnoloma,  vodo za  gašenje  bo  mogoče
zajemati iz  jezera v peskokopu.

C . NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta je  seznanitev  javnosti  s
predlaganimi  ureditvami  in  poziv  k  sodelovanju  s  konstruktivnimi
pripombami.

   Prostorski akt bo razgrnjen javno razgrnjen 
   v času od,  15.10.2015 do vključno 16.11.2015, 
   v prostorih Občine Žužemberk 
   Grajski trg 33,  8360 Žužemberk, 
   in na vpogled javnosti v času uradnih ur.
 
   Pojasnila v zvezi z razgrnjenim občinskim podrobnim prostorskim 
   načrtom lahko zainteresirani dobijo med javno razgrnitvijo v času   
   uradnih ur na Občini Žužemberk.

   Javna obravnava navedenega načrta bo
   na sedežu Občine Žužemberk, 
   Grajski trg 33,  8360 Žužemberk,
   v sejni sobi Občine Žužemberk, dne  11.11.2015  s pričetkom  ob  
   16.00h.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe
in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov:

Občina Žužemberk 
Grajski trg 33
8360 Žužemberk

ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb.

Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

Pripravljavec: OBČINA ŽUŽEMBERK
Grajski trg 33
8360 Žužemberk

Investitor: GOSTGRAD d.o.o.
Grajski trg 4 
8360 Žužemberk

Izdelovalec: UMARH d.o.o.
Ul. 5. prekomorske 7
2250 Ptuj
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