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1 UVODNE OBRAZLOŽITVE 
 

1.1 Predmet in namen OPPN 
 
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je določitev podrobnejših 
prostorskih izvedbenih pogojev za ureditev kamnoloma Dolenje Laknice 2, ki leži v dolini Laknice v občini 
Mokronog-Trebelno.  
 
Investitorjeva dejavnost je gradbeništvo in trenutno še ni nosilec rudarske pravice za gospodarsko 
izkoriščanje mineralne surovine na območju tega kamnoloma. Na lokaciji nekdanjega manjšega kopa, ki 
je danes preraščen z gozdom, želi odpreti oziroma povečati pridobivalni prostor z namenom dokončne 
sanacije območja kamnoloma ob sočasnem nadaljnjem izkoriščanju še razpoložljivih zalog mineralne 
surovine. Na ta način bo celotno območje kamnoloma dokončno urejeno oziroma sanirano, hkrati pa 
bo za kamnolom določeno obdobje, v katerem bo investitor po pridobitvi koncesije za razširjeni 
pridobivalni prostor lahko zagotavljal oskrbo lokalnega okolja z mineralno surovino.  
 
Na obravnavanem območju je v veljavnem občinskem prostorskem načrtu že opredeljena namenska 
raba za površinski kop. Za ureditev kamnoloma so pripravljene Strokovne podlage za pripravo OPPN - 
Zasnova ureditve pridobivalnega prostora kamnoloma Laknice – DLA-039 LN (OPPN) (Rudarstvo Okolje 
Geotehnologija, marec 2019). 
 

  
Slika 1: Lokacija načrtovanega kamnoloma v širšem prostoru. Zahodno od območja je obstoječi kamnolom 

Dolenje Laknice   
 
V pobudi je predstavljena investicijska namera (načrtovani posegi in ureditve), prikazana skladnost 
pobude z občinskim prostorskim načrtom in s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora. Gradivo 
vsebuje tudi grafične priloge območja s prikazom zasnov umestitve načrtovanih objektov in drugih 
posegov v prostor. V pobudi so zajete tudi vsebine izhodišč za pripravo OPPN (skladno s 108. in 118. 
členom ZUreP). 
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1.2 Pravne podlage 
 
Pravno podlago za pripravo OPPN določajo: 
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), (Uradni list RS, št. 61/17), 
- Občinski prostorski načrt občine Mokronog–Trebelno (Uradni list RS, št. 105/13, 28/15, 101/15, 39/18) 

in 
- drugi predpisi, ki se nanašajo na predmet ureditve. 
 
 

1.3 Območje obravnave 
 
OPPN se pripravlja za območje kamnoloma Dolenje Laknice 2, ki leži na območju občine Mokronog–
Trebelno. Območje leži ob regionalni cesti R2 – 418, odsek 1199 Mokronog – Zbure, v bližini razloženega 
naselja Dolenje Laknice. Poleg območja kamnoloma je znotraj meje OPPN tudi območje ureditve 
dostopne ceste do regionalne ceste.  
 
Območje predvidene ureditve kamnoloma obsega zemljišče s parcelno št. 2239/2, k. o. 1413 Laknice.  
 
Površina območja OPPN je približno 8,4 ha.  
 

 
Slika 2: Prikaz predlaganega območja OPPN.  
 
 

2 OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
 
Načrtovana je ureditev kamnoloma za izkoriščanje surovine. V sklopu pridobivanja surovine je 
predvidena sprotna in končna sanacija. V povezavi z dejavnostjo v kamnolomu je predvidena tudi 
ureditev dostopne ceste in priključka na regionalno cesto. 
 
Na pridobivalnem območju v okviru OPPN je glede na razpoložljive podatke ocenjena zaloga 
mineralnega kamnine – tehnični kamen dolomit - v količini od okoli 1.100.000 m3. Predvidena letna 
količina odkopa v okviru pridobivanja mineralne surovine – naravnega kamna je okvirno med 30.000 in 
50.000 m3 letno, natančen podatek v tej fazi še ni določen. V kamnolomu najverjetneje ne bo predvideno 
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stalno obratovanje, saj bo pridobivanje potekalo odvisno od potreb po mineralni surovini. V času 
rednega obratovanja je glede na količine odkopa predvideno okvirno število 5 do 6 dnevnih voženj 
tovornjakov.   
 
Predvideno je pridobivanje mineralne surovine po etažah od zgoraj navzdol. Izkop se bo izvajal z 
buldožerjem, z bagrom, z ripanjem, z bagrom s hidravličnim kladivom in po potrebi z občasnim 
miniranjem. Predvidena višina etaž je od 7-10 m in bo določena z rudarskim projektom, katerega 
obvezen sestavni del bo tudi verifikacija stabilnosti brežin in kopa. Predviden naklon brežin bo okoli 63°, 
generalni naklon brežine pa cca 56°. 
 
Jalovina, ki bo nastala pri odpiranju pridobivalnega prostora in pridobivanju tehničnega kamna, se bo 
odlagala na območju kamnoloma in bo namenjena izvedbi sanacijskih ukrepov.  
 
Sanacija kamnoloma obsega tehnično in biološko sanacijo – rekultivacijo.  Izvajanje sanacije bo sočasno 
z izkoriščanjem in bo potekalo tako kot pridobivanje od zgoraj navzdol. Sanacija dna kamnoloma se bo 
izvedla po končanem izkoriščanju. V okviru tehnične sanacije se brežine etaž oblikujejo tako, da se čim 
bolje prilagajajo okoliškemu terenu ter da je zagotovljena stabilnost etaž in kamnoloma v celoti. V okviru 
biološke sanacije se izvede zatravitev etažnih ravnin in dna kamnoloma ter zasaditev z avtohtonimi 
drevesnimi in grmovnimi vrstami. 
 
Na območju kamnoloma ni predvidena postavitev stalnih objektov ampak samo začasni objekti (pisarna, 
skladišče) kontejnerskega tipa ter ureditev separacije. Za postopke mehanske obdelave kamnine v okviru 
delovanja kamnoloma je predvidena uporaba premičnih (mobilnih) naprav, kot so premična drobilna 
naprava in premična sejalna naprava za pridobivanje različnih frakcij. Skladišči razstreliva in goriva nista 
predvideni. 
 
Za dostop do kamnoloma bo služila že obstoječa gozdna cesta. Dostop v kamnolom bo na vstopni točki 
zavarovan z rampo. Območje kamnoloma bo zavarovano v skladu z določili področnega predpisa (ZRud-
1) z ukrepi, da se preprečijo padci v globino.  
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3 PRIKAZ STANJA PROSTORA 
 

3.1 Dejanska raba tal 
 
Območje je po dejanski rabi tal skoraj v celoti gozdno zemljišče, območje gozdne ceste spada med 
pozidana zemljišča, del zemljišč ob cesti zasedajo trajni travniki. 
 

 
Slika 3: Prikaz dejanske rabe tal na območju OPPN. 
 
 

3.2 Namenska raba prostora in vidna izpostavljenost 
 
V OPN Mokronog–Trebelno (v nadaljnjem besedilu: OPN) so v bližini kamnoloma sklenjene kmetijske 
(namenska raba K1 in K2) in gozdne  (namenska raba G) površine, ob cestah (predvsem ob regionalni 
cesti) pa manjši zaselki z namensko rabo SK. Površine gozdne in regionalne ceste so v OPN opredeljene 
z namensko rabo PC.  
 
Pričakovati je, da kamnolom zaradi svoje lege v stranski dolini in zaradi sklenjenega gozdnatega območja 
ne bo viden iz okoliške poselitve oziroma bo imel le majhen vizualni stik s poseljenimi območji.  
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Slika 4: Prikaz namenske rabe prostora na širšem območju OPPN. 
 
Tik ob regionalni cesti, ob navezavi obstoječe ceste, ki bo služila kot dostopna cesta do kamnoloma, 
stojijo obstoječi objekti (domačija), ki je v lasti investitorja tega OPPN. Namenska raba teh površin je 
sicer SK in je namenjena bivanju, vendar je planirano, da se ob začetku izvajanja OPPN in začetku 
delovanja kamnoloma objektom spremeni namembnost in se dolgoročno v tem delu ne predvideva 
bivalnih objektov.    
 
 

3.3 Gospodarska javna infrastruktura 
 
Prometnice 
Obravnavano območje leži ob obstoječi gozdni cesti, širine cca 3 m, ki je izvedena v asfaltu in se 
priključuje na regionalno cesto R2 – 418, odsek 1199 Mokronog–Zbure.  
  

 
Slika 5: Prikaz prometnic na območju OPPN. 
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Druga gospodarska javna infrastruktura 
Prek območja potekajo na severnem robu od lokalni cesti komunikacijski vodi, do objektov ob 
regionalni cesti je so speljani obstoječi elektrovodi.  
 

 
Slika 6: Prikaz obstoječe GJI na območju 

 
 

3.4 Območja z varstvenimi režimi  
 
Na obravnavanem območju so glede na javno dostopne podatke območja varstva narave in kulturne 
dediščine ter območja poplav in erozije. Na območju ni zavarovanih vodovarstvenih območij, prav tako 
ni gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov.  
 
Varovana območja narave 
Območje posega na območje naravne vrednote lokalnega pomena Laknica (Potok s poplavno ravnico, 
levi pritok Radulje pri Zburah, evid. št. 8205). Na severovzhodnem robu območje OPPN (območje 
dostopne ceste)  delno sega v območje Radulje s pritoki, ki je opredeljeno kot ekološko pomembno 
območje (63600 Radulja) in kot območje Nature 2000 (SI3000192 SAC Radulja s pritoki. 
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Slika 7: Prikaz naravne vrednote Laknica (modra šrafura) in območja Nature 2000 in EPO (vijolično) na 

širšem območju OPPN. 
 
Kulturna dediščina 
Tik ob območju kamnoloma se na zahodni strani nahaja območje kulturne dediščine - vplivno območje 
Razvalin graščine Čretež (EŠD 9591). 
 

 
Slika 8: Prikaz območja varstva kulturne dediščine, ki je na stiku z območjem OPPN. 
 
Poplave in erozija  
Ob vodotoku Laknica so opredeljena območja poplav (redka, pogosta in katastrofalna), ki jih prečka 
območje dostopne ceste. Južni del območja OPPN sega v erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi 
ukrepi. 
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Slika 9: Prikaz območja poplav ob območju OPPN (modro) in erozijskega območja običajnih zaščitnih 

ukrepov (rumena šrafura). 
 
 
 

4 UTEMELJITEV SKLADNOSTI S SPLOŠNIMI SMERNICAMI NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA 

 
Pregledane so vse splošne smernice nosilcev urejanja prostora, podrobneje pa je utemeljena skladnost 
s smernicami, ki so za ureditev relevantne – smernice s področja usmerjanja poselitve, s področja 
trajnostne mobilnosti, s področja energetike, s področja kmetijskih zemljišč in s področja obrambe niso 
podrobneje obravnavane.  
 
 

4.1 Splošne smernice za področje gozdarstva 
 
Splošna smernica govori o območjih gozdov, ki so zavarovana s predpisi o gozdovih ter o gozdovih s 
posebnim pomenom. Na območju OPPN tovrstnih gozdov ni. Skladno s smernicami so upoštevani 
podatki o funkcijah gozdov. 
 
 

4.2 Splošne naravovarstvene smernice 
 
V bližini kamnoloma se nahaja naravna vrednota Laknica, hidrološke in ekosistemske zvrsti. Iz splošne 
smernice glede varstva naravnih vrednot izhaja, da je treba z njimi ravnati tako, da se ne ogrozi njihov 
obstoj, da se dela izvajajo v obsegu in na način, ki ne poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti, zaradi 
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Na ekosistemski naravni vrednoti se dela izvajajo 
tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši 
naravno ravnovesje. Splošne smernice navajajo še podrobnejše usmeritve za hidrološke naravne 
vrednote in ekosistemske naravne vrednote (v obe kategoriji spada tudi Laknica).  



OPPN za kamnolom Dolenje Laknice 2. Predlog izhodišč.                                                                      Acer Novo mesto, junij 2019 

 

13 
 

Območje potoka Laknica je opredeljeno tudi kot ekološko pomembno območje in območje Natura 
2000 – po habitatni direktivi (Radulja oz. Radulja s pritoki). Usmeritve iz splošnih smernic opozarjajo 
na ohranjanje celovitosti Natura območij ter da se pri načrtovanju posegov ohranja ustrezne lastnosti 
habitatnih tipov.  

Glede na to, da se z deli v vodotok Laknica ne bo posegalo in da so pričakovani samo posredni vplivi 
(prašenje, povečan hrup ipd.) kar pa hidroloških in ekosistemskih vrednosti vodotoka in s tem lastnosti 
habitatov ne bo bistveno spremenilo. 

 
Glede dejavnosti »samooskrba z mineralnimi surovinami« pa splošne smernice še navajajo: 
- Raba mineralnih surovin naj se načrtuje racionalno z uporabo že obstoječih območij izrabe mineralnih 

surovin in njihove širitve. Nove objekte naj se načrtuje le izjemoma in izven naravovarstveno občutljivih 
območij. 

- Izvajanje dejavnosti rabe mineralnih surovin naj se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo naravnih 
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

- Izkop flišnega peščenjaka naj se, zaradi izrazitih procesov erozije, načrtuje na območjih, kjer izvajanje 
te dejavnosti ne bo negativno vplivalo na naravne vrednote (izven vplivnih območij vodotokov ipd.). 

- Obstoječe kope v sicer naravno ohranjenih območjih in na območjih z naravovarstvenim statusom, se 
prednostno sanira s povrnitvijo v naravno stanje. 

Načrtovani posegi so usklajeni z navedenimi usmeritvami.  

 
 

4.3 Splošne smernice s področja upravljanja z vodami 
 
I. Obvezna izhodišča: … (7.) Gradnja premostitev in drugih objektov na vodnem ter priobalnem zemljišču 
se načrtuje tako, da se zaradi posegov ne povečuje poplavna ogroženost in niso potrebne druge prostorske 
ureditve na porečju, ter da se s posegom ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim. 
II. Smernice: 
5. … pri obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, je kljub 
prepovedi poseganja v prostor mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, 
če: - se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, - se s tem ne poslabšuje stanja 
voda, - je omogočeno izvajanje javnih služb, - se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, - to ni v 
nasprotju s cilji upravljanja z vodami in 6 - se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje 
vodnega zemljišča ne zmanjšuje.  
6. … so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: - 
ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč; - zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda; - 
ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja; - onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 
organizmov. 
7. … je na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano: - odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v 
trdni, tekoči ali plinasti obliki; - odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih 
podobnih snovi; - odlaganje odpadkov. 
15. Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske 
in bočne erozije vode. Na erozijskem območju je … prepovedano:  
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,  
- ogoljevanje površin,  
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne 
razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,  

- zasipavanje izvirov,  
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,  
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih 
razmer,  

- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,  
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- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,  
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške 
struge,  

- vlačenje lesa.  

Na območju vodotoka z OPPN niso načrtovani posegi. Del kamnoloma je načrtovan na erozijskem 
območju z zahtevanimi običajnimi ukrepi; na tem delu so predvidene ureditve, ki bodo spremenile relief 
in v okviru katerih bo površinski odtok spremenjen in kontroliran. Predvideni posegi so skladni s 
splošnimi smernicami. 

 
 

4.4 Splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine 
 
Na stiku z območjem OPPN je vplivno območje Razvalin graščine Čretež (EŠD 9591), to je vplivno 
območje registrirane dediščine. 
… Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se morajo seznaniti z omejitvami in prednostmi 
zaradi varstva kulturne dediščine že na nivoju strateških prostorskih aktov in upoštevati varstvena načela, 
ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije nepremične kulturne dediščine v prostoru. Prostorske ureditve 
morajo biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine tudi v vplivnem območju kulturnega 
spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je 
določeno z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika in se v njej 
presojajo vplivi na kulturno dediščino. 
4. 5. VPLIVNO OBMOČJE REGISTRIRANE DEDIŠČINE: Za vplivno območje registrirane dediščine velja režim 
varstva določen v občinskem prostorskem načrtu. V primeru, da občinski prostorski načrt še ni sprejet, velja 
režim, opredeljen v strokovnih zasnovah varstva, ki jih je pripravila pristojna območna enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije in je naveden v nadaljevanju: V vplivnih območjih dediščine velja režim 
varstva, ki določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja 
se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje 
določeno. 

Ureditve, načrtovane z OPPN, ne bodo posegale v vplivno območje registrirane dediščine Razvaline 
graščine Čretež (EŠD 9591. Prav tako zaradi načrtovanih ureditev ne bo v ničemer oviran dostop do 
ruševin gradu in stolpa Čretež. Posegi v okviru tega OPPN ne bodo imeli večjega vpliva na območje 
kulturne dediščine in so skladni z zahtevami splošnih smernic. 

 
 

4.5 Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter varstva pred požarom 

 
… 20. Pri načrtovanju na območjih mineralnih surovin je treba izpolnjevati zahteve, opredeljene v 7. 
odstavku 81. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije; ki navaja: (7) Načini sanacij so načrtovanje nove rabe, 
vzpostavitev rabe prostora, kot je bila pred začetkom izkoriščanja, in sukcesivnost naravnih procesov, kadar niso 
ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi. 
Zahteva se upošteva, saj je načrtovana sanacija kamnoloma, tako tehnična, kot biološka, ki upošteva tudi 
sukcesivnost naravnih procesov.   
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5 UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z OPN MOKRONOG-TREBELNO 
 
Načrtovane ureditve so skladne z določili OPN.  
 
Obravnavano območje je v strateškem delu OPN opredeljeno kot območje mineralnih surovin in sodi 
med druga, za občino pomembna območja. Prikazano je na grafičnem prikazu strateškega dela OPN 
(Zasnova prostorskega razvoja) in na grafičnih prilogah izvedbenega dela (namenska raba prostora LN).   
 
V 30. členu OPN določa, da je za namen izkoriščanja mineralnih surovin potrebno sprejeti OPPN.  
 
V OPN sta na obravnavanem območju opredeljeni enoti urejanja prostora DLA-039 in DLA-041, ki sta 
predvideni za urejanje z OPPN. Na območju obeh EUP je določena namenska raba LN (površine 
nadzemnega pridobivalnega prostora).  
 

 
Slika 10: Prikaz podatkov iz veljavnega OPN Mokronog-Trebelno (parcele, namenska raba in imena EUP). 
 
V izvedbenem delu je v OPN v 148. členu opredeljeno območje obravnavanega kamnoloma z EUP z 
oznakama DLA-039 LN (OPPN) in DLA-041 LN (OPPN). Za ti dve enoti veljajo posebni prostorski izvedbeni 
pogoji: »Z načrtovanjem in urejanjem EUP DLA-039 LN in EUP DLA-041 LN je potrebno zagotoviti neoviran 
dostop do ruševin gradu in stolpa Čretež.« 
 
V nadaljevanju so povzeta še določila OPN v zvezi z načrtovanim kamnolomom iz strateškega dela. 

 
2.2 Zasnova prostorskega razvoja občine (grafični prikaz na karti 0-01) / 2.2.4 Druga za občino pomembna 

območja / 13. člen 
Druga za občino pomembna območja so območja mineralnih surovin v Gorenjih Laknicah in na Ostrožniku. 
Pomembna območja prepoznavnih naravnih vrednot v Občini Mokronog-Trebelno so doline reke Mirne in rečic Laknice 
ter Radulje. Pomembna območja prepoznavnih ustvarjenih kvalitet so območja naselbinske dediščine v naseljih 
Mokronog in Trebelno. 
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Slika 11: Grafični del strateškega dela OPN: Zasnova prostorskega razvoja 
  
2.5 Usmeritve za razvoj v krajini (grafični prikaz na karti 0-04) / 2.5.1 Usmeritve za razvojna območja za 

posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire / 30. člen 

Mineralne surovine: Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. Za namen izkoriščanja 
mineralnih surovin je treba sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). 

 

   
Slika 12: Grafični del strateškega dela OPN: Usmeritve za razvoj v krajini 
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6 POTREBNE INVESTICIJE V GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
 
 

6.1 Cestno omrežje 
Predvidena je ureditev dostopne ceste z navezavo na obstoječo gozdno cesto. 
 
 

6.2 Vodovodno omrežje 
Kamnolom ne bo priključen na vodovodno omrežje. Pitna voda in voda za sanitarije se bo dovažala. 
 
 

6.3 Kanalizacija  
Na območju kamnoloma ne bo urejena kanalizacija. Urediti premični mobilni sanitarni modul z rednim 
praznjenjem v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
 

6.4 Elektroenergetsko omrežje 
Priključek na elektroenergetsko omrežje ni predviden. Predvidena je uporaba diesel opreme in 
električnih pomožnih agregatov. 
 
 

7 OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN ZA IZVEDBO INVESTICIJE  
 
Predvideni roki za pripravo OPPN: 
- A. Uvodne aktivnosti: 
Priprava podatkov, pogodba o medsebojnih obveznostih - maj 2019 
- B. Pobuda in Izhodišča: 
Izdelava predloga izhodišč za pripravo OPPN in javna objava ter posvetovanje z javnostjo in NUP, objava 
sklepa o pripravi, odločba MOP o obvezi izdelave CPVO* junij 2019 – september 2019 
- C. Osnutek OPPN: 
Izdelava osnutka, pridobivanje prvih mnenj NUP: september – oktober 2019 
- D. Dopolnjen osnutek OPPN: 
Izdelava dopolnjenega osnutka in predstavitev Občinskemu svetu, javna razgrnitev, stališča do pripomb: 
oktober 2019 – februar 2020 
- D. Predlog OPPN: 
Izdelava predloga, pridobivanje drugih mnenj NUP: marec – april 2020  
- E. Usklajen predlog OPPN: 
Izdelava usklajenega predloga, priprava gradiva za sprejem: maj 2020 
- F. Sprejem in objava OPPN: 
Potrditev in sprejem na Občinskem svetu, objava v Uradnem listu, izdelava končnega gradiva: junij - julij 
2020. 
*opomba: če bo potreben postopek CPVO, se roki ustrezno podaljšajo 

 
Roki za izvedbo načrtovanih ureditev:  
- začetek pridobivanja surovine: takoj po ureditvi dostopne ceste  
- trajanje pridobivanja: glede na zaloge in predvideno letno količino izkopa bo kamnolom deloval 30 

let 
- sanacija kamnoloma bo potekala sproti, sočasno s pridobivanjem mineralne surovine, po končanem 

pridobivanju pa bo v 2 letih izvedena dokončna sanacija.  
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