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3.4 TEHNIČNI DEL 

 
 

T.1 Dokumentacija in dovoljenja kamnoloma 
  

 Projketna naloga  

 LAFARGE smernice rehabilitacije kamnolomov  
(Group policy on quarry rehabilitation) 

 Dolgoročni načrt pridobivanja laporja in apnenca v kamnolomu 
Plesko 

 Odločba o izvajanju del po rudarskem projektu, št.: 313-21/00/E-JV 

 Koncesijska pogodba št.: 354-14-181/01 

 Dovoljenje za izkoriščanje mineralnih surovin št.:09-3/160-60 
 

T.2 Tehnični opisi in izračuni 
 
T.2.1 Tehnično poročilo 
 

T.3 Projektantski popis s predizmerami in oceno stroškov 
 
T.3.1 Predračun z rekapitulacijo stroškov - rekultivacija 
T.3.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov - rekreacija 
T.3.3 Predračun z rekapitulacijo stroškov - dirkališče 
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T.2.1  TEHNIČNO POROČILO 
 

T.2.1.1  SPLOŠNO : 

 
 T.2.1.1.1 Objekt: 

SANACIJA KAMNOLOMA PLESKO 
 
 T.2.1.1.2 Naročnik: 

LAFARGE CEMENT d.o.o. 
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje 

        
 T.2.1.1.3 Projektant: 
    KProjektL d.o.o., Ljubljana 
    Tbilisijska 61 
   1000 Ljubljana 

   
 T.2.1.1.4 Vrsta projekta: 
    Idejna zasnova 
 

T.2.1.2  PROJEKTNE OSNOVE 

 
Investitor je na podlagi projektne naloge podal pogoje za izdelavo projektne 
dokumentacije (idejne zasnove) plana rehabilitacije kamnoloma Plesko. Na 
območju pridobivalnega prostora cementarne Trbovlje se trenutno izvajajo 
dela pri izkoriščanju apnenca in laporja. Po končanem odkopavanju surovin na 
posameznih delovnih etažah se naj izvaja sprotna rekultivacija - sanacija 
kopov po posameznih fazah.  
 
Povzetek izhodišč investitorja: 
 

 upoštevati je potrebno dejansko stanje kamnoloma, 

 upoštevati je potrebno obstoječo tehnično dokumentacijo (rudarski projekt, 
idejne rešitve krajinske ureditve, …), 

 ureditev odvodnjavanja kopa in okolice po končanju del, 

 način izvajanja sprotne rekultivacije in sanacije po posameznih fazah tako, 
da bo v določenem času za določeno proizvodnjo čim manj odprtega 
prostora, 

 definicijo varnostnih ukrepov po končanem pridobivanju, ukrepe za 
varovanje okolja ter  uporabo oz. odstranitev obstoječe rudarske 
infrastrukture, 

 opredeliti idejno prostorsko rešitev deponiranja materiala kategoriziranega 
kot industrijske izgube uporabnega za sanacijo (odkrivka, zemlja ipd…), 

 analiza stanja z geološkimi, hidrološkimi in pedološkimi razmerami, 

 grafična in tekstualna obdelava po fazah pridobivanja (kronološko) z 

izračunom ekonomske vrednosti in kategorizacijo potrebnih del, 
 ureditev cestne povezave vasi Plesko z industrijsko cesto Trbovlje – 

Hrastnik,  
 
Poleg izhodišč investitorja so bili pri izdelavi idejne zasnove smiselno 
upoštevani in uporabljeni sledeči varstveni predpisi, predpisani tehnični 
normativi in splošno priznani normativi ter zakonodaja: 
 
 

 Zakon o rudarstvu (ZRud) ( Ur. l. RS št. 61/10, 62/10, 76/10). 
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 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in 
tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih 
surovin na površinskih kopih (Ur. l. RS št. 68/03, 65/06). 

 Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih 
projektov (Ur. l. RS št. 68/03, 61/10, 62/10). 

 Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 22/01, 87/01, 
105/06, 3/07). 

 Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 4/06). 

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS št. 41/04, 39/06, 70/08, 
108/09). 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01). 

 Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI (Ur. l. RS št. 35/08). 

 Pravilnik o evidencah o eksplozivih, ki jih vodijo pravne osebe in 
podjetniki (Ur. l. RS št. 82/03, 35/08, 105/08). 

 Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi (Ur. l. RS št. 
82/03, 95/04, 83/07, 35/08). 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o 
tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje 
in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in 
izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur. l. RS št. 111/03, 
61/10, 62/10). 

 Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS št. 79/99, 33/06, 41/09, 
97/10). 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o 
tehničnih ukrepih pri prevažanju v podzemnih prostorih in na površini 
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Ur. l. RS št. 111/03, 
61/10, 62/10). 

 Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 45/95, 
66/96, 59/02). 

 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 
101/04). 

 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v 
zraku (Ur. l. RS št. 73/94, 52/02, 41/04, 66/07). 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih (Ur. l. RS št. 89/99, 39/05). 

 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
(Ur. l. RS št. 23/06). 

 Pravilnik o vsebini in načinu izdelave splošnega akta o varnosti in 
zdravju pri delu, ki ga mora pred pričetkom del izdelati izvajalec 
rudarskih del (Ur. l. RS št. 68/01, 61/10, 62/10). 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98, 20/01, 13/03, 41/04, 
34/08). 

 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. l. RS št. 85/98, 50/01, 25/08). 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o 
tehničnih normativih za dela pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali 
trenutno odpadnih surovin v rudarstvu (Ur. l. RS št. 111/03, 32/06, 
61/10, 62/10). 

 DIN 4150 tretji del, ÖNORM S 9020 – varnost pred tresljaji v miniranju. 

 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS št. 110/02, 102/04, 
126/07, 108/09, 61/10, 62/10). 

 Zakon o gozdovih (Ur. l. RS št. 30/93, 67/02, 110/02, 111/06, 110/07, 
106/10). 

 Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi odpadki, spravilu in 
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS št. 55/94, 95/04). 
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 Pravilnika o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih 
in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev 
rudarske pravice« (Ur. l. RS št. 76/03, 61/10, 62/10). 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 
41/04, 34/08). 

 Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08). 
 

Izveden je bil tudi ogled kamnoloma s predstavnikom investitorja. 
 

T.2.1.2.1 Predhodno izdelana dokumentacija 
 

Poleg podane projektne naloge, smo kot osnovo za projektiranje privzeli že 
obstoječo projektno dokumentacijo, tehnično dokumentacijo ter geodetske 
načrte in karte kamnoloma: 
 

 rudarski projekt za izvajanje del »Rudarski projekt za eksploatacijo, 
drobljenje in transport cementnega laporja" št. 2426, oktober 1969, IBT 
Trbovlje«, 

 elaborat o kategorizaciji, klasifikaciji in izračunu zalog apnenca in laporja v 
kamnolomu Retje-Plesko" s stanjem 31.12.2005, oktober 2006, 

 rudarski projekt »Odvodnjavanje kamnoloma Plesko in izvajanje sprotne 
sanacije površine ob severni meji kamnoloma« št. 2503 z dne november 
1998, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.., 

 rudarski projekt »Pridobivanje laporja na območju ugreznjenega bloka v 
kamnolomu Plesko« št. projekta 2516 z dne februar 1999, Rudnik Trbovlje 
- Hrastnik d.o.o., 

 rudarski projekt za »Skladišče razstreliva kamnoloma Plesko«, oktober 
1969, IBT Trbovlje 

 odmik od RP za skladišče razstreliva, april 1998, Minervo d.d. Ljubljana, 

 rudarski projekt za izvajanje del »Izdelava manipulacijskega prostora ob 
drobilnici kamnoloma Plesko« št. 4/06 z dne marec 2006, Minervo Control, 
Ljubljana, 

 odmik št. 1 od veljavnega RP za izvajanje del 506/00-VR, št. 1/05-VM, 
Minervo d.d., Ljubljana, 

 sklep temeljnega sodišča v Ljubljani št. 1154/1156/91 z dne 02.12.1991, o 
vknjižbi služnostne pravice, s 

 situacijsko karto kamnoloma v merilu 1 : 1000,  

 situacijsko karto s parcelami v merilu 1 : 2880 

 geodetski elaborat »Elaborat o pridobivalnem prostoru kamnoloma 
Plesko«  Geomatik d.o.o., marec 2011 

 

T.2.1.3  ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA KAMNOLOMA 

 
T.2.1.3.1 Splošno 

 
Podjetje Lafarge Cement Trbovlje d.o.o. – v nadaljevanju »investitor« izvaja 
dela pri izkoriščanju apnenca in laporja v kamnolomu Plesko na podlagi 
dovoljenja za izkoriščanje mineralnih surovin - odločba št. 09-3/160-60, z dne 
10.05.1960 in odobrene odkopne metode - odločbe št. 08-363/1-1961, z dne 
13.03.1961. 
 
Trenutno izvajanje del poteka v skladu z rudarskim projektom »Izkoriščanje 
apnenca in laporja v kamnolomu Plesko – projekt za izvajanje del pri 
izkoriščanju mineralnih surovin apnenca in laporja v kamnolomu Plesko« št. 
506/00-VR z dne 29.05.2000, izdelanega s strani Minervo d.d. Ljubljana. 
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T.2.1.3.2 Geografski položaj, komunikacije in velikost kamnoloma 
 
  Geografski položaj: 

 
Kamnolom Plesko se nahaja v zasavski regiji, ki se uvršča med tradicionalno 
industrijska in rudarsko-energetska območja Slovenije. 
 

 
  Slika1: Lega zasavske regije 

 
Kamnolom apnenca in laporja se nahaja na področju industrijske cone mesta 
in leži jugovzhodno od Trbovelj ter zahodno od Hrastnika, med koto +400 m in 
koto +520 m. Kamnolom zajema področje med naselji Retje, Prapretno, 
Plesko in Hohkrautovo kolonijo.  
 
V jugozahodni smeri leži, na oddaljenosti okrog 440 m od meje pridobivalnega 
prostora, cerkev pri Sv. Križu. Najbližji objekti naselja Retje pa so oddaljeni 
okrog 350 m od roba pridobivalnega prostora. 
 
V jugovzhodni smeri ležijo najbližji objekti naselja Prapretno okrog 200 m od 
roba pridobivalnega prostora.  
 
V vzhodno smeri poteka meja pridobivalnega prostora, takoj za najbližjimi 
objekti naselja Plesko. 
 
V zahodni smeri ležijo najbližji objekti Hohkrautove kolonije okrog 360 m od 
roba pridobivalnega prostora. 
 
Komunikacije: 
 
Širše področje, t.i. industrijska cona je dostopno tako iz trboveljske kot iz 
hrastniške doline. Glavni dostop do kamnoloma je po asfaltni cesti preko 
Trbovelj ali Hrastnika in nato po makadamski cesti do objektov kamnoloma. 
 
Interni prevoz surovin iz odprtih kopov kamnoloma do drobilnice poteka s 
kamioni, od drobilnice do objektov nadaljnje predelave pa po podzemnem 
rovu z gumijastim transportnim trakom v dolžini 2420 m. 
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Velikost: 
 
Pridobivalni prostor ali eksploatacijsko področje je določeno z dovoljenjem za 
izkoriščanje mineralnih surovin - odločba št. 09-3/160-60, z dne 10.05.1960, ki 
ga je izdal sekretariat IS za industrijo in obrt oziroma njegov rudarski organ in 
je v naravi omejen s petimi poligonskimi točkami. Obsega ozemlje (področje) 
med naseljema Retje in Plesko ter Hohkrautovo kolonijo.  
 
Koordinate mejnih točk so podane v spodnjih tabelah in sicer v lokalnih 
koordinatah in s koordinatami v Gauss – Krügerjevi projekciji. Koordinate 
mejnikov za posamezne točke so: 
 

Točka št.: Lokalne koordinate 

  Y [m] X [m] 

1 1.887,032 37,315 

2 2.611,902 55,894 

3 2.410,069 -779,551 

4 1.922,564 -1.217,869 

5 1.607,902 -841,633 

 

Točka št.: Gauss-Krügerjeve koordinate 

  X [m] Y [m] 

1 505.033,105 111.570,270 

2 505.757,951 111.589,742 

3 505.557,148 110.754,049 

4 505.070,183 110.315,131 

5 504.755,058 110.690,979 

 
V globino je pridobivalni prostor omejen na koti 400m. Zaradi vplivov 
rudarjenja je bila meja pridobivalnega prostora v globini določena z 
dogovorom med tedanjim RTH (Rudnik Trbovlje – Hrastnik) in tedanjo CT 
(Cementarna Trbovlje).  
 
Površina pridobivalnega prostora znaša 81,2 ha pri čemer je odprtega 
področja približno polovica (42 ha). Pridobivalni prostor je v kataster 
eksploatacijskih polj je vpisan pod št.310/B 42/63-9 z dne 21.03.1963. 
 
Na podlagi pravilnika o »Pravilnika o označevanju mej in načinu vodenja 
katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra 
nosilcev rudarske pravice« (Ur. l. RS št. 76/03, 61/10, 62/10) so te točke v 
naravi določene ter ustrezno označene. 
 
Pregledna situacija širšega območja kamnoloma je prikazana v grafični prilogi 
G.1, v merilu M1:10000. 
 

T.2.1.3.3 Značilnosti ožjega in širšega območja 
  

Kamnolom leži na nadmorski višini 430m do 520m. Blago zaobljen teren je 
mestoma pokrit z gozdom ali travniki, večinoma pa je že razgaljen zaradi 
eksploatacije. Zaradi izkoriščanja premoga so zahodno od območja nastale 
razpoke in rušne cone ob katerih se posamezni deli ozemlja pogrezajo in 
nastajajo dokaj globoki jarki. Delno je vpliv rudarjenja opazen tudi na 
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severozahodni strani kamnoloma. Področje lahko označimo kot močno 
degradirano področje, ki je nastalo kot posledica eksploatacije. 
 
Dolina Trboveljščice je razgibano podolje v trboveljsko – laški sinklinali, 
sestavni del Zasavskega hribovja z razgibanim in razčlenjenim reliefom. 
Prostora za kmetijstvo je na prisojnih terasah in v ozki kotlini malo, mešano 
njivsko travniška raba z velikimi površinami gozda na strmih in osojnih 
pobočjih, zato je bila poglavitna dejavnost premogovništvo, ki se v prostoru 
kaže z velikimi vplivi na krajino, predvsem v spremenjeni krajini in z velikimi 
deponijami jalovine. Značilen primer je predvsem Bukova gora, katere podoba 
je danes povsem drugačna kot je bila nekoč, jasno pa so že vidni poskusi 
revitalizacije tega področja. 
 

T.2.1.3.4 Geološke danosti in geneza 
  

Geološki podatki so povzeti po »Renovelaciji elaborata o kategorizaciji, 
klasifikaciji in izračunu zalog apnenca in laporja v kamnolomu Retje-Plesko, 
stanje 31.12.2005, januar 2007, Geoinženiring d.o.o. Ljubljana , Arh. št. IG-
1502. 
 

 Geološka zgradba širšega območja kamnoloma 
 
Po podatkih osnovne geološke karte SFRJ 1:100.000 je širše ozemlje ležišča 
litotamnijskega apnenca in laporja dokaj zapleteno in geološka struktura še 
danes ni povsem razjasnjena. 
 
Širše ozemlje pripada večji tektonski enoti Posavskim gubam, ki jih sestavlja 
več tektonskih struktur potekajočih v smeri vzhod - zahod. Kamnolom sodi v 
Laško sinklinalo, ki jo sestavljajo terciarne plasti. Na ozemlju med Hrastnikom 
in Zagorjem je sinklinala nagubana in luskasta, k veliki pestrosti geološke 
strukture pa prispevajo še nekateri mlajši prelomi. 
 
Najstarejše plasti v obravnavanem delu Laške sinklinale gradijo srednjetriasni 
psevdoziljski skrilavci in peščenjaki, ki ležijo v podlagi severnega krila kadunje. 
Na južnem krilu kadunje tvori podlago terciarnim skladom zgornjetriadni 
dolomit. 
 
Na triadne sedimente so bili transgresijsko odloženi oligocenski sedimenti, 
tako imenovane soteške plasti s premogom, ki prehajajo navzgor v sivo 
morsko glino - sivico. Soteški skladi izdanjajo vzdolž severnega krila kadunje. 
 
Po starosti sledijo spodnje miocenske plasti, ki jih sestavljajo lapor in 
peščenjak. Nad njimi ležijo srednje miocenske plasti, v katere uvrščamo 
litotamnijski apnenec in lapor nad njim. Te plasti ležijo transgresijsko na 
triadnih in oligocenskih kamninah. Litotamnijski apnenec je svetlo sive, rahlo 
rumenkaste barve, ki ga sestavljajo značilni odlomki litotamnij. V apnencu so 
prisotni tudi drobci ehinodermov, briozojev, mehkužcev in foraminifer. Pogosto 
leži nad apnencem debelejši horizont sivega laporja. 
 
Sledijo zgornje miocenske plasti, ki so zgrajene iz laporja, peska, gline in 
konglomerata. 
 
Geološka zgradba ležišča kamnoloma 
 
Glede na geološko zgradbo in stratigrafske značilnosti predstavljajo plasti 
srednje miocenskega apnenca in laporja enotno ležišče.  
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Sedimenti tvorijo nesimetrično sinklinalo v smeri vzhod - zahod. Tako izdanja 
na zahodnem robu ležišča podlaga, oligocenska morska laporasta glina 
(sivica). 
 
Na opisano podlago so bili transgresijsko odložene plasti, ki predstavljajo 
ekonomsko pomembno skladovnico. Najnižje leži bazalni apnenčast 
peščenjak z obilico fosilnega drobirja in silikatnim detritusom (predvsem 
roženec). Posebno v spodnjem delu vsebujejo posamezne plasti nekaj 
glinaste komponente (laporasto vezivo). Značilne so pogoste drobne 
litotamnije. Navzgor postane apnenčast peščenjak kompaktnejši, zelo trd in 
slabo plastovit s kalkarenitno strukturo. 
 
V severnem krilu sinklinale preide apnenčast peščenjak navzgor v homogen 
siv peščen lapor, ki predstavlja z debelino do 80 m komercialni del ležišča 
laporja. Lapor je sljudnat z majhnimi, redkimi, belimi školjkami. Vsebuje 55-
70% karbonata, od tega do 15% dolomita. Imenujejo ga nizki lapor. Navzgor 
postaja ta lapor vedno bolj apnenčast, saj vsebuje vedno več litotamnij in 
drobirja iz apnenčastih fosilov. Prehodne plasti od laporja do apnenca 
vsebujejo od 75-90% karbonata. Debelina teh plasti, ki jih v cementarni 
imenujejo visoki lapor, znaša 40 m. Prehodne plasti so v zgornjem delu 
prekinjene z okoli 15 m debelim vložkom sivega laporja, ki je delno tenko 
plastovit. V severnem delu ležišča so zgornje miocenske gline, peski, lapor in 
konglomerat. 
 
Celotno južno krilo sinklinale gradijo plasti litotamnijskega apnenca in 
apnenčastega peščenjaka. V južnem delu sinklinale lapor ni ohranjen. 
 
Nastanek ležišča 
 
V neogenu je vzhodno Slovenijo oblivalo Panonsko morje, ki je segalo z zalivi 
globoko proti zahodu. Na posameznih območjih so bile manjše lagune z 
občasnim vplivom sladke vode. Na sosednjih območjih pa so bile razmere, ki 
so omogočale nastanek tipičnih grebenskih in prigrebenskih tvorb. 
 
Litotamnijski apnenec je nastajal na šelfu v plitvem morju. V priobalnem pasu 
so v plitvi vodi živele alge in drugi grebenski organizmi. Pod vplivom valovanja 
so se organizmi drobili in odlagali v bližini grebenov. Tako so nekje nastali 
grebenski in drugod prigrebenski litotamnjiski apnenci. V nekoliko bolj 
oddaljenih lagunah pa so nastali laporji. 
 
 
Tektonika ležišča 
 
Na ozemlju kamnoloma sta izrazita predvsem dva preloma. Severno ali 
severovzhodno od kamnoloma Plesko je lapornata serija prekinjena s 
prelomom, ob katerem se pojavijo zgornje miocenske plasti (konglomerat, 
lapor, peščenjak). Prelomna ploskev je strmo nagnjena proti severu. V 
vzhodnem delu je s prelomom odrezan vedno večji del skladovnice laporja, 
tako da severno od zaselka Plesko izklini. 
 
Drugi izrazit prelom razmejuje litotamnjiski apnenec južnega dela ležišča od 
laporja severnega dela ležišča.  
Prelom je viden v odkopanem delu kamnoloma in je del večjega preloma, ki 
poteka od Bukove gore do Bočka. Prelom oziroma prelomna cona je na 
zahodnem delu kamnoloma bolj strm in vpada proti jugu, v vzhodnem delu 
kamnoloma pa je naklonski kot vpadnice 45º proti jugu. 
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V laporju nastopajo številne razpoke s smerjo 260/70-80. Ob razpokah so 
opazne izrazite drse. V laporju se pojavljajo sledeče vpadne plasti: 85/18, 
90/60, 128/28, 75/15 in 82/12. Vpadi kažejo dokaj enakomerno strukturo 
severnega dela ležišča z laporjem. 
 
Litotamnijski apnenec južnega dela kamnoloma je močno razpokan. V 
kamnolomu lahko vidimo dve vrsti razpok. Prve so nastale zaradi tektonskih 
procesov, druge, ki so izrazite v zahodnem delu ležišča, pa zaradi posedanja 
rudarskih del v globini. Na zahodni strani kamnoloma so razpoke 250/80 z 
gostoto od 1,0 m do 1,5 m. Na severni strani prevladujejo razpoke 80/85 z 
gostoto pojavljanja od 0,3 m do 1,5 m. Nekatere močne odprte razpoke s sigo 
so vertikalne in potekajo v smeri 340º-160º. Plasti vpadajo proti severu pod 
naslednjimi koti: 335/26, 360/25, 350/22, 325/24 in 340/25. Plasti imajo dokaj 
konstanten vpadni kot.  
 
Hidrološke in inženirsko-geološke značilnosti 
 
Iz hidrogeološkega vidika ležišče ni problematično. Na območju kamnoloma ni 
površinskih voda, ki bi ovirale eksploatacijo. Meteorne vode ob večjih 
padavinah pronicajo in se odcejajo ob razpokah ter kavernah v globino. Zaradi 
prahu, raztresene odkrivke ter laporja se na posameznih etažah pojavljajo 
manjše luže, ki hitro poniknejo. 
 
Inženirsko geološki pogoji so v ležišču dokaj enostavni. Apnenec je v 
sedimentni strukturi sicer trden, vendar pa je marsikje tektonsko razpokan in 
predrt. V posameznih delih kamnoloma zato  obstoji možnost manjših zruškov 
v odkopnih čelih etaž. 
 
Ker je tudi lapor močno razpokan in razlomljen, njegove primarne mehanske 
lastnosti pa veliko slabše kot pri apnencu, je pri odkopavanju laporja večja 
verjetnost lokalno omejenih zruškov. 
 
Glede na dosedanje izkušnje pri eksploataciji je lahko naklonski kot delovnih 
etaž 70º. 
 
Na severozahodni strani je v laporju opazen vpliv rudarjenja premoga v 
globini. Če se te razpoke pojavijo tudi v območju eksploatacije, so možne 
težave pri vrtanju in polnjenju vrtin z razstrelivom.   
 

T.2.1.3.5 Klima 
  

Podnebje trboveljske doline se označuje kot osrednje slovensko, toda zaradi 
hribovitega značaja pokrajine je v posameznih predelih zelo raznolik. V višinah 
so pogoste pozebe, v dolinah pa megla in toplotni obrat, ki se pojavlja v hladbi 
polovici leta ker je temperatura v dolinah nižja kot v hribih (temperaturna 
inverzija). 
 
Povprečna letna temperatura se giblje med 8,4 °C in 10,0 °C. Januarska 
temperatura znaša od -1,6 °C do 0 °C, julijska pa od 18,4 °C do 19,8 °C. 
Povprečni absolutni minimum je v januarju, deloma v februarju, manj v 
decembru kar pa ni primer nekaj zadnjih let. Največjo mesečno oblačnost 
imata meseca november in december, najmanjšo pa mesec avgust. Zasavska 
dolina je zaprta na J strani s Kum-om, od S strani pa z Mrzlico, zato v 
Trbovljah ni vetra od S proti J. V Zasavju piha jugozahodni – severovzhodni 
veter. Jugozahodni veter prinaša topel zrak, poleti dež, pozimi odjugo. 
Severovzhodni veter je mrzel, prinaša vedno slabo vreme, pozimi pa nov 
sneg. 
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T.2.1.3.6 Pedološke danosti z značilnostmi krajinskih vzorcev 

  
Odločujoči faktor pri oblikovanju tipa tal so podnebje in nagib terena. Na 
površinah nad kamnolomom (kjer je ohranjen gozd) prevladujejo plitva tla in 
rendzine s posamičnimi žepi. Celotno področje kamnoloma je zaradi 
eksploatacije razgaljeno. 
 
Neskladje z značilnostmi krajinskih vzorcev je povzročeno že z umestitvijo 
obsežnega in togega kamnoloma v krajino, za katero je značilna velika 
razgibanost reliefa, hribovita področja so porasla z gozdom, tam kjer se le ta 
ni uspel zarasti pa so skalne stene nepravilnih, naravnih oblik katere so 
oblikovali vremenski vplivi. 
 

T.2.1.3.7 Tehnološki postopek izkoriščanja in uporabljena stacionarna oprema 
  

Tehnološki postopek proizvodnje - izkoriščanja se sestoji iz naslednjih del : 
 

 odpiranje kamnoloma in priprava dostopnih poti na posamezne etaže  

 odstranjevanje preperelega in jalovega dela (odkrivka). Ta dela se 
izvajajo v obsegu letnega širjenja proti zunanjim mejam pridobivalnega 
prostora. 

 pripravljalna dela - odpiranje  posameznih etaž ter formiranje odkopne 
fronte.  

 proizvodnja surovine - Material se na posameznih etažah pridobiva z 
vrtanjem in razstreljevanjem z metodo usmerjenega vrtanja vrtin 
srednjega premera in kontroliranega razstreljevanja z uporabo 
milisekundnih zakasnilnikov. 

 nakladanje materiala na kamione in odvoz do drobilnice, nato po 
podzemnem rovu do objektov predelave. 

 
Za drobljenje, klasiranje, sekundarno drobljenje, začasno shranjevanje, 
transport po rovu in deponiranje je v uporabi sledeča stacionarna oprema: 

 drobilnica (primarni, konusni drobilec, dodajalni voziček drobilca, 
vibracijsko sito, sekundarni, udarni kladivasti drobilec, členasti transporter, 
čistilni trak, reverzirni trak silosov, dva konusna silosa kapacitete 600t 
(dimenzije ø5m x 20m),  

 podzemni rov z gumijastim transportnim trakom v dolžini 2420m s tremi 
podzemnimi objekti in presipom, 

 zunanji rezervoar za deževnico, 

 4 silose kapacitete 785m3 oz. 1250t (dimenzije ø5m x 40m) umeščene v 
hrib, 

 skladišče razstreliva kapacitete 5000 kg, 

 upravna stavba z garažo in delavnicami ter priročnimi skladišči, 

 transformatorska postaja. 
 
Za omenjeno stacionarno opremo, ki po končanem odkopavanju ne bo več 
služila svojemu namenu se spremeni namembnost (predvsem to velja za 
stavbne objekte). 
 

T.2.1.3.8 Vplivi izkoriščanja surovin na okolje 
  

Pridobivanje mineralnih surovin pomeni degradacijo območja s stališča 
varstva okolja. S predvideno sanacijo se ta popravi v daljšem časovnem 
obdobju.  
Samo pridobivanje ne proizvaja okolju nevarnih in neprijaznih odpadkov.  
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Kot potencialno nevarna snov, se v uporabi pojavljajo le tekoči naftni derivati 
– dizel gorivo, motorna olja in hidravlična olja. 
 
Vplivi na tla in rastline 
 
Vpliv na tla in rastline bo največji v času izvajanja del saj se plodna zemljina 
ter vse rastline v tehnološkem procesu pridobivanja popolnoma odstranijo.Pri 
končni ureditvi in sanaciji ter biološki obnovi bo vpliv še vedno prisoten na 
večjem delu prostora. Tla in rastlinje se bo v nekaj letih po končanih delih in 
izvedeni sanaciji in biološki obnovi opomoglo in zaraslo predvsem 
horizontalne in rahlo nagnjene površine.  
Med ukrepe prištevamo smotrno ravnanje s humusom ter sprotno izvajanje 
sanacije in biološke obnove tal na brežinah. 
 
Varstvo podzemnih voda 
 
Kot je zgoraj omenjeno so potencialno nevarne snovi v obratovanju tekoči 
naftni derivati.  
Nafto uporabljajo vsi premični delovni stroji v kamnolomu (buldožer, nakladač, 
bager) ter vozila, ki prihajajo v kamnolom. Tekoči naftni derivati so zaradi 
stalne uporabe praktično edina realna nevarnost. 
 
Ravnanje z naftnimi derivati je urejeno z veljavnimi predpisi in strogo 
spoštovanje le teh bistveno zmanjša realno nevarnost onesnaževanja. 
Za delo v kamnolomu je zakonsko predpisana izdelava ustreznih navodil za 
delo (ZVZD, ZRud ter pravilniki izdani na podlagi teh zakonov). V tehnični 
dokumentaciji (rudarskem projektu za izvajanje del) in omenjenih navodilih so 
tudi navodila za ravnanje z naftnimi derivati in postopki v primeru nesreče z 
naftnimi derivati.  
 
Ocena tveganja: Normalno obratovanje kamnoloma je glede tveganja 
obvladljivo ob  spoštovanju predpisanih ukrepov. Nekoliko večji problem lahko 
nastane ob  strojelomu in nekontroliranemu izlivu goriva ali olja. V tem primeru 
je pomembna hitrost reagiranja, za to pa je potrebna ustrezna usposobljenost, 
znanje in organiziranost. 
 
Varstvo pred hrupom 
 
Lokacija kamnoloma ni obremenjena s hrupom, saj se nahaja daleč od vseh 
virov hrupa. Obremenjena je s hrupom pri dovozu in odvozu tovornih vozil ter 
hrupom pri delu delovne opreme v kamnolomu.  
 
Hrup nastaja pri posameznih delih in sicer pri odkopavanju, prerivanju, vrtanju, 
miniranju in pri nakladanju. Največ hrupa nastaja neposredno ob viru, ki pa se 
bo le delno emitiral v naravno okolje predvsem zaradi sorazmerno velike 
površine – prostranstva. 
 
Potrebno je upoštevati določila »Uredbe o hrupu v naravnem in 
življenjskem okolju« (Ur. list RS 62/95). Kamnolom lahko razvrstimo v IV. 
stopnjo varstva pred hrupom, medtem ko so najbližje naseljene stavbe  v II. 
stopnji varstva pred hrupom (4. člen Uredbe). V 5. in 6. členu Uredbe so 
predpisane mejne, kritične in konične ravni hrupa. Ob uporabljeni delovni 
opremi ni pričakovati preseganje dovoljene ravni hrupa, ne v kamnolomu in še 
manj v bližnjih stanovanjskih objektih, ki so oddaljeni od kamnoloma najmanj 
200 m in več. 
 
Varstvo pred prahom in onesnaževanjem zraka 
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Upoštevati je določbe »Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih 
vrednostih snovi v zraku« (Ur. list RS 73/94). V procesu pridobivanja – 
odkopavanja zaradi ne dovolj vlažnega materiala nastaja prah. Le – tega je 
potrebno eliminirati, najverjetneje s škropljenjem transportnih poti z vodo ali 
drugimi bolj konvencionalnimi načini reduciranja prahu (proti prašne Mg soli, 
…). Prevozne poti morajo biti speljane po terenu s katerega je že odstranjen 
humusni material.  
 
Prah, ki nastane pri vrtanju in pri miniranju ekološko ne predstavlja posebne 
nevarnosti za okolico zaradi relativno malih količin. Večje količine bi se 
utegnile pojaviti pri predelaviv daljšem sušnem obdobju.  
 
Ker je kamnina karbonatnega izvora in ne vsebuje silikatnih mineralov, tudi 
prah ni "strupen". Ekološko ni problematičen, bolj je sporen z estetskega 
vidika. 
 
Plini, ki nastanejo pri miniranju pri popolni detonaciji, so nestrupeni in ne 
predstavljajo nevarnosti za okolico. Pri eventualni nepopolni detonaciji pa 
nastajajo strupeni plini, ki pa se hitro razredčijo in razkrojijo. Glede na površino 
kamnoloma in količino nitroznih plinov le-ti ne presegajo biološkega maksimu-
ma. 
 
Zaradi vsega navedenega v procesu pridobivanja ni pričakovati večjih emisij 
prahu.   
 
Monitoring o vplivih izvajanja del na okolje 
 
Monitoring je tekoče opazovanje in nadzorovanje stanja okolja s 
sistematičnimi meritvami posameznih posebnih parametrov - kazalcev 
kakovosti sestavin okolja na izbranih krajih in z njimi povezanimi postopki 
nadzora, namenjenega odkrivanju sprememb v okolju z vidika teh parametrov.  
Skladno z določili 82. člena ZRud mora izvajalec rudarskih del zagotoviti 
monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje skladno s predpisi na področju 
varstva okolja. 
 
Na osnovi Zakona o varstvu okolja je potrebno pri izvajanju rudarskih del 
spremljati hrup in emisije snovi v zrak. Poleg teh spremljav je potrebno 
spremljati tudi vplive na podtalnico.  
 
Izdelati in voditi je potrebno poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva 
dejavnosti v času odkopavanja. 
 

T.2.1.4 DOLGOROČNI NAČRT PRIDOBIVANJA KAMNOLOMA 

 
T.2.1.4.1 Splošno  

  
Kamnolom je trenutno razvit v sedmih etažah, ki so označene glede na 
nadmorsko višino (kotah) posameznih platojev. 
 
Na severnem delu oziroma v laporju so razvite sledeče etaže:  
 

 najnižji plato na koti 435 m, 

 prva etaža na koti 445 m,  

 druga etaža na koti 452 m, 

 tretja etaža na koti 462 m, 
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 četrta etaža na koti 472 m, 

 peta etaža na koti 480 m, 

 šesta etaža na koti 490m, 

 sedma etaža (vrh kamnoloma) na koti 500m.  
 
Na južnem delu oziroma v apnencu so razvite sledeče etaže:  
 

 najnižji plato na koti 430 m, 

 prva etaža na koti 440 m, 

 druga etaža na koti 455 m, 

 tretja etaža na koti 470 m, 

 četrta etaža na koti 485 m, 

 peta etaža na koti 490 m, 

 šesta etaža (vrh apnenca) na koti 500 m. 
 
Skupno je v severnem delu - laporju in južnem delu - apnencu odprtih cca. 42 
ha površin. Celotni pridobivalni prostor zajema 81,2 ha površin. 
 

T.2.1.4.2 Razvoj kamnoloma  
  

V prihodnosti bo širjenje kamnoloma potekalo proti mejam pridobivalnega 
prostora in hkrati znotraj mej zalog laporja in apnenca ob hkratnem 
poglabljanju oziroma formiranju etaž na kotah 420 m, 410 m in 400 m (najnižji 
plato), ki je tudi kota s katero je kamnolom omejen v globino.  
 
Nižanjem vseh omenjenih etaž proti mejam pridobivalnega prostora bo 
pozitivno vplivalo na zmanjšanje količin površinskih, predvsem pa meteornih 
voda saj se bo hkrati zmanjševala površina (kvadratura) vplivnega (zlivnega) 
območja, ki gravitira proti obravnavanemu delu, izračunanega na 4,6 ha 
(izračun RTH), kar pa ne pomeni za novo formirane etaže na kotah 420 m in 
410 m.  
 
S formiranjem etaž (pričetek formiranja etaž kratkoročno ni predviden) 
bo potrebno poskrbeti za ustrezno rešitev odvodjnavanja nižjih predelov, 
saj le-te ne bo možno več gravitacijsko odvodnjavati. (prečrpavanje, 
znižanje dostopne ceste v kamnolom, izgradnja usedalnikov, …). Več o 
tem v poglavju odvodnjavanja T.2.1.5 
 

T.2.1.4.3 Dinamika odkopavanja  
  

Dinamika odkopavanja bo še vedno potekala izmenično med apnencem, 
nizkim in visokim laporjem glede na zahtevano kvaliteto materiala (vsebnost 
kalcijevega karbonata, žvepla, magnezija, …). Postopoma se bodo na podlagi 
dobljenih kemijskih analiz vrtin vsa vrtalno – minerska dela opravljala na 
etažah z vrha proti dnu kamnoloma. Vse etaže bodo tudi v prihodnje formirane 
z nakloni platojev v notranjost kamnoloma.  
 
S širitvijo kamnoloma do mej odkopavanja bo potrebno izvršiti še dodaten 
posek gozda in očistiti podrast. Posek in čiščenje bo potrebno izvajati v fazah, 
glede na predvideno širjenje etaž. Humusni in prepereli pokrov je relativno 
tanek, povprečno 20 cm. Zemljo in humus s površine se odrine na robove 
pridobivalnega prostora ali v kamnolom in uporabiti za sanacijo oziroma 
rekultivacijo kamnoloma. 
 
Posebno pozornost bo v prihodnje potrebno posvečati hkratni proizvodnji in 
izdelavi jarkov za odtok vode iz višjih predelov na vzhodni strani predela 
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apnenca mimo drobilnice v obstoječe odvodnjevalne sisteme pod deponijo 
elektrofiltrskega pepela Elektrarne Trbovlje in naprej proti vasi Prapretno. 
 
Pri izračunu maksimalnih količin meteornih voda, ki naj bi prišle z znanega 
ogroženega zlivnega območja nad AB poljem, so upoštevane ekstremne 
padavine z dne 28.06.1994 s 132mm padavin na 1 m2  v dveh urah (podatek 
hidrološke službe RTH).  
 
Enotsko jakost odtoka q dobimo po sledeči formuli: 
 











has

l
f

t

h
fiq

*
183

60*120

10*132
**

4

 

 
kjer je h [mm] višina padavin, t [min] trajanje naliva, i [mm/min] 
intenziteta.naliva in f [ha] enota površine.  
 
Po tem izračunu dobimo z upoštevanjem izračunane enotske jakosti odtoka, 
vrste površine in nagnjenosti terena, celotno količino vode s tega (AB polje) 
zlivnega področja 0,55 m3 / s. 
 
Z upoštevanjem, da se zlivna površina zaradi izdelanih jarkov in barier 
zmanjša na kritičnem območju na 1 ha, to pomeni obremenitev terena z le 
0,12 m3 / s. Preostanek vode 0,43 m3 / s pa bo moral biti speljan v jarek 
ob industrijski cesti Trbovlje – Plesko, ki pa ga je potrebno še izdelati. 
 
Na obravnavanem zlivnem območju ni dodatnih izvirov vode. 
 
Vse delovne etaže bodo do prenehanja odkopavanja podvržene zahtevam kot 
to nalagajo »LAFARGE« standardi. Ker trenutni rudarski projekt za izvajanje 
del predvideva drugačno strukturo (geometrijo) končnih etaž in brežin, bo 
potrebno za racionalizacijo stanja po končanem odkopavanju izdelati odmik od 
rudarskega projekta oziroma izdelati renovelacijo obstoječega. 
 
Parametri etaž v obstoječem rudarskem projektu pa so naslednji: 

 delovni in končni naklon etaž je  = 65º- 70º, 

 višina etaž  h = 15 m do 20 m , hmax = 20 m, 

 delovna širina etaž je 20 m, 

 končna širina etaž je 20 m. 

 končni naklon kopa max = 45º. 

 
Slika 2: Parametri etaž po rudarskem projektu 
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T.2.1.4.4 Verifikacija stabilnosti brežin kamnoloma  

  
Analizo stabilnosti etaž in kopa je opravljena na podlagi privzetih predpostavk: 

 krožna preizkusna ploskev preide v ravninsko ploskev (R),  tako porušitev 
narekujejo  stratigrafski pogoji, tj. zdrs po spolzki površini neke plasti ali 
glinastem vložku. 

 homogeno pobočje z ravnim površjem, ki preide v vodoravno zaledje 

 privzeto je, da ni drugih zunanjih sil. 
 
Aktivna sila F mora biti v ravnovesju z reaktivno (notranjo) silo Q ob porušnici 
AC. V mejnem ravnovesnem primeru,ko bi ob porušnici AC pobočje zdrselo, si 

zamislimo silo Q razstavljeno na dve komponenti Tc in Q , ki ustrezata dvema 
členoma strižne trdnosti po Coulombovem zakonu: 
 

 tgcTf 
 

 
Absolutna vrednost kohezijske sile Tc za 1 m širok pas pobočja je: 
 

1 LcTc ………………………………………………………….…..(en. 1) 
 
Pri izračunu pomeni: 
 
A-B  = dolžina pobočja 

 = nagib pobočja 
h = višina pobočja 
A-C = dolžina preizkusne ploskve 

 = nagib preizkusne ploskve 
F = težnostna sila klina ABC 
 
Po sinusnem izreku razberemo iz tega trikotnika, da je 
 

)2(  sin

)(  sin








 FTC

…………………………………………………(en. 2) 
 
Če označimo s   prostorninsko težo kamnine (t/m3) in z b dolžino BC je  

 

2hbF  
 

 
po sinusnem izreku je dalje (trikotnik ABC) 
 

)(  sin

)(  sin








 Lb

 
tako je 
 





  sin

)(  sin

2





 L

h
F

 …………………………………………..(en. 3) 
Izraze (1) in (3) vstavimo v enačbo (2) in krajšamo z L: 
 





  sincos

)(  sin)(  sin

2 







h
c
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Enačba velja za katerokoli porušno ravnino. Najneugodnejša bo tista 
porušnica, ki zahteva za ravnovesje sil pri istem kotu strižne trdnosti največjo 
kohezijsko trdnost c. To porušnico določa pogoj 
 

0






c

 
 
po odvajanju faktorjev in po ureditvi enačb sledi : 
 






cos sin

)
2

(  sin

2

2









h

c

 
 
 
Za homogen apnenec in lapor v katerem se pojavlja sistem razpok bomo 
predpostavili kohezijo v mejah 
 

2

1  t/m20   10MPa  0,2  0,1c  . 
 

Strižni kot    = 40º, upoštevamo 90 % oziroma   = 36º. 
 

Izračunani varnostni faktor F1 za najneugodnejšo etažo E 455 v apnencu pri   

= 2,55 t/m3, naklonu brežine  = 70º,  = 36º, ter višini h = 20 m je : 
 

2

2

1 m/t  9,2
36  cos70sin

)
2

3670
(  sin

2

2055,2
c 









 

 

1,05    3,4
2,9

10
F1 

 
 

Izračunani varnostni faktor F2 za končni naklon kopa v apnencu  = 45º, h = 
105m  
 

2

2

2 m/t  5,1
36  cos45sin

)
2

3645
(  sin

2

10555,2
c 









 

 

1,5  -  1,3    ,76
1,5

10
F2 

 
 

Izračunani varnostni faktor F1 za najneugodnejšo etažo E 455 v laporju pri   = 

2,4 t/m3, naklonu brežine  = 70º,  = 36º, ter višini h = 20 m je : 
 

2

2

1 m/t  7,2
36  cos70sin

)
2

3670
(  sin

2

204,2
c 









 

 

1,05    3,7
2,7

10
F1 
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Izračunani varnostni faktor F2 za končni naklon kopa v laporju  = 45º, h = 85 
m  
 

2

2

2 m/t  1,1
36  cos45sin

)
2

3645
(  sin

2

854,2
c 









 

 

1,5  -  1,3    ,19
1,1

10
F2 

 
 
Varnostni faktor pri delovni in končni brežini etaže F1 v apnencu in laporju ter 
varnostni faktor kopa F2 v apnencu in laporju ustrezata zahtevam Pravilnika o 
tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin" (Ur. list SFRJ 
 4/86) člen 61. tabela št. 4. 
 
Stabilnost brežin potrjujejo tudi izkušnje dolgoletnega obratovanja kamnoloma. 
 
Tukaj niso upoštevani posamezni možni zdrsi po drsnih ploskvah oziroma 
prelomih. 
 

T.2.1.4.5 Kapaciteta kamnoloma  
  

Predvidena letna kapaciteta je od 150.000 ton do 250.000 ton apnenca in od 
300.000 ton do 350.000 ton laporja. Pri prostorninski masi 2,55 ton/m3 za 
apnenec in 2,40 ton/m3 za lapor znaša predvidena letna kapaciteta od 59.000 
m3 do 98.000 m3 apnenca in od 125.000 m3 do 146.000 m3 laporja. Skupaj je 
kapaciteta kamnoloma od 157.000 m3 do 244.000 m3 apnenca in laporja v 
raščenem stanju (400.000 t – 600.000 t). 
 
Tej količini je potrebno dodati še odkopne izgube (13%) tako, da je predvidena 
letna kapaciteta proizvodnje okoli 275.000 m3 v raščenem stanju. 
 
Predvidena kapaciteta je okvirna in je v prvi vrsti odvisna od potreb tržišča. 
Kapaciteta se bo prilagajala dejanskim potrebam tržišča. Zmanjšanje ali 
povečanje kapacitet ni omejujoč faktor v tem projektu in lahko ključno vpliva le 
na predvideno dobo odkopavanja. 
 

T.2.1.4.6 Opis faznosti izkoriščanja surovin  
  

Na osnovi dogovora z investitorjem je v nadaljevanju obdelana in grafično 
prikazana idejna rešitev situacij po posameznih fazah odkopavanja: 
 

 situacija obstoječega stanja    (grafična priloga G.2) 

 situacija predvidenega stanje leta 2020   (grafična priloga G.3.1) 

 situacija rudarskega projekta    (grafična priloga G.4) 

 situacija sanacije (končno stanje)   (grafična priloga G.5) 

 situacija sanaicije – sever (končno stanje) (grafična priloga G.6) 
 
V vseh zgoraj navedenih situacijah je prikazan raster 100 x 100 metrov po 
katerih so bili izrisani prečni profili terenov po posameznih fazah. V grafičnih 
prilogah G.7.1 – G.7.7 je lepo razviden naklon terena in širina delovnih etaž. 
 
Za vse faze in potrebe idejnega projekta so bili izdelani tudi digitalni modeli 
reliefa (DMR). 
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OBSTOJEČE STANJE 
 
Izhodišče in osnova faznosti je geodetski posnetek obstoječega stanja (marec 
2010). 
 
PREDVIDENO STANJE LETA 2020 
 
Glede na proizvodne kapacitete na letni ravni in dinamiko odkopavanja ter na 
podlagi posveta z investitorjem je bila izdelana situacija predvidenega stanja 
kamnoloma za leto 2020: 
 

 V območju laporja, na severozahodu (SZ) pridobivalnega območja se je 
delovna etaža 435 razpotegnila proti S-SZ vse do dostopne poti, ki poteka 
na robu brežine. Zaradi tega so se ukinili deli delovnih etaž: 445, 452 in 
462. 

 

 V območju laporja, severno od manjše deponije se je delovna etaža 480 v 
dolžini cca. 230 metrov razpotegnila 250 metrov prot vzhodu, tako da je 
čelo delovne etaže po novem približno 100 metrov oddaljeno od zunanje 
meje pridobivalnega prostora, ki meji na vzhod. Pravtako se je v enaki 
dolžini razpotegnila tudi etaža 472, vendar le za približno 80 metrov proti 
vzhodu. 

 

 Na zahodni strani se je delovna etaža 430 na območju tako laporja kot 
apnenca razpotegnila v smeri vzhod - zahodu, tako da so se ukinile 
delovne etaže z nadmorsko višino 450 in 442 in del etaže 440. Povezava 
na večjo deponijo jalovine, ki poteka po etaži 440 se je ohranila.  

 

 V osrednjem delu kamnoloma, v območju apnenca se je združila delovna 
etaža 430, tako da je sedaj enotna po celi dolžini v smeri vzhod – zahod. 
Pravtako se je odvozil »otok« slabšega materiala poleg povezovalne poti 
kamnoloma. 

 

 Na jugu izkopavanja v območju apnenca se delovna etaža 500 zniža na 
etažo 485, obenem se čelo delovne etaže 472 razpotegne v smeri sever – 
jug za 80 metrov.  

 
Situativni prikaz predvidenega stanja leta 2020 je razviden iz grafične priloge 
G.3.1 
 
V sklopu idejne zasnove se predvidi tudi začasna deponija v izmeri 120x30x2 
m, ki leži na delovnem platoju 430 na zahodni strani kamnoloma. Predvidi se 
tudi povezovalna cesta na deponijo s priključkom na lokalno cesto LC423051 
Frančiška rov – Retje, ki poteka južno od pridobivalnega območja.  
 
V primeru, če se bo investitor odločil za gradnjo povezovalne ceste na 
deponijo, mora predhodno vložiti vlogo za izdajo projektnih pogojev ter na 
osnovi le-teh pridobiti še ustrezno soglasje k projektnim rešitvam s starni 
upravljalca ceste.  
 
V grafičnih prilogah G.3.2, G.3.3, G.3.4 in G.3.5 je predvidena povezovalna 
cesta na idejnem nivoju obdelana situativno, vzdolžno ter prečno. Priložen je 
tudi seznam prizadetih parcel, po katerih naj bi cesta tudi potekala. 
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RUDARSKI PROJEK 
 
Zaradi lažje primerjave z obstoječim stanjem se povzame tudi končno stanje 
kamnoloma po rudarskem projektu. Iz grafične priloge G.4 je razvidno, da je 
situativno prišlo do odstopanj brežin in delovnih platojev: 
 

 na jugozahodnem delu kamnoloma, v območju apnenca je investitor 
predvidel glavno deponijo jalovine, zato tam ni možna eksploatacija 
materiala na koti 420 in 400. 

 Na zahodni strani kamnoloma, južno od povezovalne ceste znotraj 
kamnoloma je teren površine približno 2,0 ha na obstoječi koti 455 
katerega investitor za enkrat ne namerava izkoriščati (material slabše 
kakovosti) 

 na severu, v območju laporja, kjer je po rudarskem projektu predvidena 
delovna etaža 470 je investitor delno že odkopal material na delovno 
etažo 455.   

 
Za spremembe bo investitor izdelal odmik od obstoječega rudarskega projekta 
 
SANACIJA – KONČNO STANJE 
 
Na osnovi izhodišč rudarskega projekta o oblikovanju končnega naklona in 
širine delovnih etaž, se je izdelala varianta, ki v groben oriše končno stanje po 
rudarskem projektu, vendar se smotrno prilagaja obstoječemu stanju 
kamnoloma. 
 
Za končno širino etaž se upošteva širina 20 m, nakloni brežin se izvedejo pod 

kotom max = 45º, saj jih tako lažje ozelenimo in pripravimo teren za biološko 
sanacijo. S temi ukrepi zgladimo ostre poteze terena, kar ugodno vpliva na 
vizualno podobo območja. Naklon ramp, ki višinsko povezujejo različne etaže 
ne presega 15%. 
 
SANACIJA – KONČNO STANJE – VARIANTA SEVER 
 
Izhodišča so enaka kot v prejšnjem primeru, vendar se v tej etapi delovne 
etaže razpotegnejo do skrajnih severnih in vzhodnih mej pridobivalnega 
območja. 
 
 
 
 
V nadaljevanju sta za vsako etapno fazo prikazana 3D pogleda kamnoloma in 
sicer pogled v smeri JV ter pogled v smeri SZ. 
 
 
 

  



KProjektL   d.o.o.                                                                                                                   

Tbilisijska 61 
1000 LJUBLJANA 
 

Stran 19 od 52 
 

T.2.1.4.7 3D pogledi posameznih faz odkopavanja 
 
Obstoječe stanje 
 

 
Slika 3: 3D pogled na kamnolom – obstoječe stanje – pogled v smeri JV 

 
 
 
 

 
Slika 4: 3D pogled na kamnolom – obstoječe stanje – pogled v smeri SZ 
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Predvideno stanje leta 2020 
 

 
Slika 5: 3D pogled na kamnolom – predvideno stanje leta 2020 – pogled v smeri JV 

 
 
 
 

 
Slika 6: 3D pogled na kamnolom – predvideno stanje leta 2020 – pogled v smeri SZ 
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Rudarski projekt  
 

 
Slika 7: 3D pogled na kamnolom – rudarski projekt – pogled v smeri JV 

 
 
 
 

 
Slika 8: 3D pogled na kamnolom – rudarski projekt – pogled v smeri SZ 
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Sanacija – končno stanje 
 

 
Slika 9: 3D pogled na kamnolom – sanacija končno stanje – pogled v smeri JV 

 
 
 
 

 
Slika 10: 3D pogled na kamnolom – sanacija končno stanje – pogled v smeri SZ 
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Sanacija – končno stanje – varianta sever 
 

 
Slika 11: 3D pogled na kamnolom – sanacija končno stanje – varianta sever – pogled v smeri JV 

 
 
 
 

 
Slika 12: 3D pogled na kamnolom – sanacija končno stanje – varianta sever – pogled v smeri SZ 
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T.2.1.4.8 Stanje izračunanih zalog  
  

Digitalni model reliefa (DMR) obstoječega stanja smo primerjali z digitalnimi 
modeli reliefa ostalih faz ter izračunali odkopne zaloge tako laporja kot 
apnenca v posameznih fazah eksploatacije kamnoloma Plesko. Rezultati so 
podani spodaj: 
 
APNENEC: 
 
Glede na fizikalno-mehanske in litološke lastnosti apnenca v ležišču, so 
odkopne izgube apnenca ocenjene na 13%. Izgube bodo nastale pri 
odkopavanju in prevozu materiala ter tudi zaradi prelomnih con, manjših 
kavern in neravnih morfoloških oblik na površini apnenca. 
 
Pri preračunavanju prostornine v utežno enoto smo upoštevali povprečno 
prostorninsko maso apnenca, ki znaša 2,55 ton/m3. 
 
Skupne bilančne in odkopne zaloge apnenca v pridobivalnem prostoru po 
posameznih fazah odkopa so prikazane v tabeli 1.1. 
 

FAZA 
Bilančne 
zaloge m3 

Odkopne izgube Odkopne zaloge 

% m3 m3 ton 

Stanje leta 2020 644.383 13 83.770 560.613 1.429.563 

Končno stanje  8.992.794 13 1.169.063 7.823.731 19.950.514 

Končno stanje -
varianta sever 

9.009.412 13 1.171.224 7.838.188 19.987.379 

Tabela 1.1: Zaloge apnenca v pridobivalnem prostoru po posameznih fazah odkopa 

 
Odkopne zaloge apnenca po fazah, v pridobivalnem prostoru ob načrtovani 
proizvodnji 200.000 ton / leto, zadoščajo za:časovno obdobje prikazano v 
tabeli 1.2: 
 

FAZA 
Odkopne zaloge 

tone 

Normativ 
proizvodnje 
na letni ravni 

Zaloge apnenca 
zadoščajo za let 

Stanje leta 2020 1.429.563 200.000 ton 7,15 

Končno stanje  19.950.514 200.000 ton 99,75 

Končno stanje -
varianta sever 

19.987.379 200.000 ton 99,94 

Tabela 1.2: Časovne zaloge apnenca glede na normativ proizvodnje na letni ravni 

 
LAPOR: 
 
Odkopne izgube v laporju so z elaboratom ocenjene na 10%. Nastale bodo pri 
odkopavanju in prevozu materiala ter tudi zaradi prelomnih con, manjših 
kavern in neravnih morfoloških oblik na površini laporja. 
 
Pri preračunavanju prostornine v utežno enoto smo upoštevali povprečno 
prostorninsko maso laporja, ki znaša 2,4 ton/m3. 
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Skupne bilančne in odkopne zaloge laporja v pridobivalnem prostoru po 
posameznih fazah odkopa so prikazane v tabeli 1.3. 
 

FAZA 
Bilančne 
zaloge m3 

Odkopne izgube Odkopne zaloge 

% m3 m3 ton 

Stanje leta 
2020 

1.307.753 10 130.775 1.176.978 2.824.747 

Končno stanje  6.567.442 10 656.744 5.910.698 14.185.675 

Končno stanje 
varianta sever 

16.068.781 10 1.606.878 14.461.903 34.708.567 

Tabela 1.3: Zaloge laporja v pridobivalnem prostoru po posameznih fazah odkopa 

 
Odkopne zaloge laporja po fazah, v pridobivalnem prostoru ob načrtovani 
proizvodnji 300.000 ton / leto, zadoščajo za:časovno obdobje prikazano v 
tabeli 1.4: 
 

FAZA 
Odkopne zaloge 

tone 

Normativ 
proizvodnje 
na letni ravni 

Zaloge laporja 
zadoščajo za let 

Stanje leta 2020 2.824.747 300.000 ton 9,42 

Končno stanje  14.185.675 300.000 ton 47,29 

Končno stanje 
varianta sever 

34.708.567 300.000 ton 115,70 

Tabela 1.4: Časovne zaloge laporja glede na normativ proizvodnje na letni ravni 

 
Količine in časovne zaloge ponazorimo še grafično: 
 

 
Graf 1: Odkopne zaloge laporja in apnenca za etapo leta 2020. 
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Graf 2: Odkopne zaloge laporja in apnenca za etapo »Končno stanje« 
 
 

 
Graf 3: Odkopne zaloge laporja in apnenca za etapo »Končno stanje–varianta sever« 
 
 
Zaloge po elaboratu: 
 
Za primerjavo smo dodali še skupne bilančne in odkopne zaloge v raziskanem 
prostoru in pridobivalnem prostoru, ki so povzete po » Renovelaciji elaborata o 
kategorizaciji, klasifikaciji in izračunu zalog apnenca in laporja v kamnolomu 
Retje-Plesko«, stanje 31.12.2005. 
 
Skupne bilančne in odkopne zaloge apnenca v pridobivalnem in 
raziskovalnem prostoru so prikazane v tabeli 1.5. 
 

Kategorija 
Bilančne  

zaloge m3 

Odkopne izgube Odkopne zaloge m3 

% m3 m3 ton 

A 5.331.015 13 693.032 4.637.983 11.826.857 

B 5.341.338 13 694.374 4.646.964 11.849.758 

C1 1.512.767 13 196.660 1.316.107 3.356.073 

A+B+C1 12.185.120 13 1.584.066 10.601.054 27.032.688 
Tabela 1.5: Zaloge apnenca v pridobivalnem prostoru, povzeto po elaboratu 

42%
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Skupne bilančne in odkopne zaloge laporja v pridobivalnem in raziskovalnem  
prostoru so prikazane v tabeli 1.6. 
 

Kategorija 
Bilančne  

zaloge m3 
Odkopne izgube Odkopne zaloge m3 

% m3 m3 ton 

A 6.013.192 10 601.319 5.411.873 12.988.495 

B 3.716.722 10 371.672 3.345.050 8.028.120 

C1 62.661 10 6.266 56.395 135.348 

A+B+C1 9.792.575 10 979.258 8.813.318 21.115.963 
Tabela 1.6: Zaloge laporja v pridobivalnem prostoru, povzeto po elaboratu 

 
Odkopne zaloge apnenca v odobrenem pridobivalnem prostoru pri 
eksploataciji do kote k.400m ob načrtovani proizvodnji od 59.000 m3 do 
98.000 m3 apnenca v raščenem stanju zadoščajo za: 
 

let  108,17) / (179,68  
m3/leto 98.000) - (59.000

m3 10.601.054 


 
 
Odkopne zaloge laporja v odobrenem pridobivalnem prostoru pri eksploataciji 
do kote k.400m ob načrtovani proizvodnji od 125.000 m3 do 146.000 m3 
laporja v raščenem stanju zadoščajo za: 
 

let  60,36) - (70,51  
m3/leto 146.000) - (125.000

m3 8.813.318 


 
 
Bilančne zaloge apnenca na dan 31.12.2005 so skupaj z viri (199.547 m3 – 
508.845 ton) znašale 31.580.901 ton. Če odštejemo pridobljeni apnenec v 
letih 2006 – 2010 znašajo odkopne količine 30.423.281 ton, kar zadostuje pri 
maksimalni proizvodnji vključno z industrijskimi izgubami za približno 108 let. 
 
Bilančne zaloge laporja na dan 31.12.2005 so skupaj z viri (464.040 m3 – 
1.113.720 ton) znašale 24.615.900 ton. Če odštejemo pridobljeni lapor v letih 
2006 – 2010 znašajo odkopne količine 23.049.309 ton, kar pri maksimalni letni 
proizvodnji vključno z industrijskimi izgubami zadošča za približno 60 let.  
 
Če primerjamo odkopne zaloge, ki so navedene v »Renovelaciji elaborata o 
kategorizaciji, klasifikaciji in izračunu zalog apnenca in laporja v kamnolomu 
Retje-Plesko« z zalogami, ki so izračunane v etapi »končno stanje« v idejni 
zasnovi, ugotovimo spodnja odstopanja:  
 

Odkopne zaloge Apnenec Lapor 

Renovelacija 
Elaborata (2005) 

27.032.688 ton 
108,17 let 

21.115.963 ton 
60,36 let 

Idejna zasnova  
19.950.514 ton 

99,75 let 
14.185.675 ton 

47,29 let 

Tabela 1.7: Primerjava odkopnih zalog 
 
Slednje si je možno razložiti zaradi: 
 

 na jugozahodnem delu kamnoloma, v območju apnenca je investitor 
predvidel glavno deponijo jalovine, zato tam ni možna eksploatacija 
materiala na koti 420 in 400. 



KProjektL   d.o.o.                                                                                                                   

Tbilisijska 61 
1000 LJUBLJANA 
 

Stran 28 od 52 
 

 Na zahodni strani kamnoloma, južno od povezovalne ceste znotraj 
kamnoloma je teren površine približno 2,0 ha na obstoječi koti 455 
katerega investitor za enkrat ne namerava izkoriščati (material slabše 
kakovosti) 

 na zahodu in severozahodu, v območju laporja, je prišlo do odstopanj 
brežin in etaž med situacijo rudarskega projekta in situacijo etape 
»Končno stanje« idejne zasnove. 

 

T.2.1.5  ODVODNJAVANJE 

 
T.2.1.5.1 Obstoječe stanje  

  
Na območju kamnoloma ni površinskih voda, ki bi ovirale eksploatacijo. 
Meteorne vode ob večjih padavinah pronicajo in se odcejajo ob razpokah ter 
kavernah v globino. Na posameznih etažah se pojavljajo manjše luže, ki 
posledično hitro poniknejo ali izhlapijo. 
 
Najnižji nivo kamnoloma se trenutno nahaja na koti k.435m tako v laporju kot 
tudi v apnencu. Material se trenutno odkopava na treh lokacijah v apnencu in 
vsaj štirih v laporju. 
 
Ker se pridobivalni prostor kamnoloma Plesko nahaja nad pridobivalnim 
prostorom RTH Trbovlje se za zagotavljanje pridobivanja laporja in apnenca 
zaradi prisotnosti meteornih, površinskih in zalednih voda upoštevajo in 
izvajajo naslednji ukrepi: 
 

 pritok površinske vode na območje nastalih razpok kot posledica delovanja 
premogovnika je preprečen z jarkom in nasipom (območje kvadrantnih 
odsekov F, G, H – 18 karte kamnoloma), ločeno od ostalega kamnoloma 
se voda gravitacijsko odvaja po severnem grebenu kamnoloma proti 
deponiji Neža. 

 eventualno nastale razpoke in depresije na severnem delu ob meji 
pridobivanja se zasipavajo in utrjujejo z glinenim sipkim materialom, 

 območje ob severnem robu odkopavanja se redno kontrolira (s pomočjo 
lesenih količkov se kontrolirajo tudi premiki tal na tem področju), 

 z odkopavanjem (predhodnim vrtanjem in miniranjem) se zagotavljajo 
nakloni platojev posameznih etaž v smeri juga in zahoda v predelu laporja 
za 3‰ - 5‰.  

 voda  s severovzhodnega območja se izteka v kanal, ki poteka vzdolž 
dostopne ceste v kamnolom. Ostala voda pa gravitira proti zahodu 
oziroma jugu kjer občasno nastajajo akumulacije površinske vode. Te 
začasne akumulacije površinske vode pa že ležijo ob južnih robovih 
odkopavanja laporja oziroma že na območju apnenca.   

 jarek na desni strani industrijske ceste Trbovlje - Plesko se redno vzdržuje, 
obvezno se vzdržuje tudi naklon ceste proti jarku (območje kvadrantnih 
odsekov C, Č – 12, 13 karte kamnoloma). Čiščenje usedalnih bazenov pri 
AMD se izvaja s strani RTH (cca. A – 20). 

 na področju severno od predvidene meje odkopavanja, kjer se je odlagala 
jalovina iz kamnoloma zaradi zapolnitve razpok nad AB poljem RTH, ni 
več dovoljeno dodatno odlaganje jalovine. Meteorna voda se na tem 
področju izteka v odvodnjevalni sistem RTH nad AMD-jem (območje 
kvadrantnih odsekov med Č, D, E – 16 do 19 karte kamnoloma). 

 lokacije, kjer so po projektu dovoljene akumulacije površinske vode se ne 
pomikajo proti območju razpok niti se s površinskimi vodami dodatno ne 
obremenjuje jarka iz kamnoloma proti usedalniku pri AMD (Avto Moto 
Društvo). 
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 na južnem delu kamnoloma v predelu apnenca je hribina tako podrta, da 
površinske vode takoj poniknejo, meteorne vode (iz območja kvadrantnih 
odsekov D, E, F – 1, 2 karte kamnoloma) pa se iztekajo v odvodnjevalni 
sistem RTH ob levi strani ceste Trbovlje – Retje. 

 na zahodnem delu kamnoloma pri drobilnici (območje kvadrantnih odsekov 
K, L – 1, 2 karte kamnoloma) se vode iztekajo izven kamnoloma po 
obstoječi makadamski cesti in nato proti vasi Prapretno. Večina vode prav 
tako ponikne, večje količine so samo ob nalivih. 

 odvodnjevanje s predela na novo zgrajenega lovilca olj s pralno ploščadjo 
(območje kvadrantnega odseka M – 4 karte kamnoloma) je izvedeno na 
način, da se odtekla voda iz platoja steka v vzdolžno kineto in naprej preko 
usedalnika in oljnega lovilca do zbirnega bazena 1 od koder se s pomočjo 
potopne črpalke črpa v čistilno napravo, očiščena voda pa se vrne v zbirni 
bazen 2 od koder je prečrpana v obstoječi rezervoar namenjen zbiranju 
vode za škropljenje cest v primeru prekomernega prašenja. 

 
V vsem času obratovanja kamnoloma ni prišlo do poplave ali daljšega 
zadrževanja vode na etažah in tudi ne do večjega izliva vode iz kamnoloma. V 
suhih mesecih vode izparijo v nekaj dneh, v zimskem času (dež, sneg) pa se 
vode načeloma zadržujejo v štirih (4-ih) depresijah, lokacijah. 
 

T.2.1.5.2 Predvideno stanje  
  

Z dinamiko odkopavanja, preden se bodo v prihodnosti delovne etaže začele 
nižati pod etažo 435, bo potrebno celovito začeti reševati problem 
odvodnjavanja, saj se nižje ležeči predeli kamnoloma ne bodo mogli več 
gravitacijsko odvodnjavati. 
 
V ta namen se izdela idejna zasnova odvodnjavanja celotnih kopnih površin. 
Kot podlago vzamemo situacijo končnega stanja sanacije, na kateri 
podrobneje obdelamo odvodnjavanje. 
 
V vmesnem obdobju, tj. od trenutka, ko se bo odprla delovna etaža pod koto 
435 pa do končnega stanja sanacije (delovna etaža 400), bo potrebno 
začasno urejati odprte jarke (kanalete) ter izgraditi manjše začasne 
zadrževalne bazene s črpališči, s pomočjo katerih se bo padavinska voda 
črpala na višjeležečo etažo, s katere bo odvodnja možna gravitacijsko. 
 
Izvajanje začasnih rešitev nižje ležečih etaž je v domeni investitorja, saj je 
odvisna od dinamike odkopavanja surovin in se v idejni zasnovi ne obdela. 
 
Zasnova odvodnjavanja 
 
Vse delovne (končne) etaže znotraj kamnoloma se že med samo fazo 
izkoriščanja izvedejo v minimalnem prečnem naklonu, ki gravitira v notranjost 
kamnoloma. S tem ukrepom preprečimo daljše zastajanje vode na 
posameznih etažah.  
 
Padavinsko vodo v glavnini prestrezamo na dnu brežin, med posameznimi 
etažami, nakar jo po jarkih odvajamo v predvidene peskolove. Zaradi 
razsežnosti kamnoloma in delovnih etaž je smotrneje za jarek uporabiti 
betonsko kanaleto, saj se jo napram ročno/strojno izdelanemu odprtemu jarku 
enostavneje vgrajuje v minimalnem padcu. 
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Slika 13: Betonska kanaleta dimenzij 30x50x100 cm  
 
V peskolovih se večji trdni delci, ki jih padavinska voda odnaša z brežin 
zaustavijo, zato je potrebno predvideti njihovo sprotno čiščenje in vzdrževanje. 
Mehansko prečiščeno vodo nato preko vertikal (s kamnom obloženi odprti 
jarki) vodimo v nižja nadstropja kamnoloma, vse do etaže 400, dokler ne 
prispe v zacevljeni del meteorne kanalizacije in naprej do deževnega bazena z 
usedalnikom in črpališčem. 
 
Zasnova meteorne kanalizacije 
 
Zacevljeni del kanalizacije je sestavljen iz kanalov M1, M1a, M2, M3, M4, M5, 
M6, M7, M8 ter M9 
 
Kanal M1a in M2 odvajata padavinsko vodo s prispevnih površin P1, P2 in P3, 
ki se nato začasno zadržuje v deževnem bazenu št. 2. Na iztoku iz bazena 2 
se predvidi dušilni element, ki omejuje iztočno količino vode v kanal M1. V 
revizijskem jašku RJ3 se priključi kanal M3, ki odvaja padavinsko vodo s 
prispevne površine P4. Kanal M1 ima iztok v deževnem bazenu št1. 
 
Kanal M4 odvaja padavinsko vodo s prispevne površine P5. Tik pred iztokom 
v deževni bazen št. 1 se v revizijski jašek RJ1 priključi kanal M5, ki odvaja 
padavinsko vodo s prispevne površine P6. 
 
Deževni bazen št. 1 ima predvideno tudi črpališče, ki prečrpava padavinsko 
vodo na etažo 420, od koder se naprej gravitacijsko - preko kanalet - odvaja 
izven kamnoloma v smeri zahod. 
 
Na južnem delu kamnoloma je predviden kanal M6, ki odvaja padavinsko vodo 
s prispevnih površin P7 in P8. V revizijski jašek RJ1 se priključi kanal M7, ki 
odvaja padavinsko vodo s prispevne površine P9, nakar se kanal M6 priključi 
na deževni bazen št. 3. . 
 
Kanal M8 odvaja padavinsko vodo s prispevne površine P10; v revizijskem 
jašku RJ1 se mu priključi kanal M9, ki odvaja padavinsko vodo s prispevne 
površine P11. Kanal M8 ima iztok v deževni bazen št.3. 
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Tudi deževni bazen št. 3 ima, podobno kot deževni bazen št.1, predvideno 
črpališče, ki prečrpava padavinsko vodo z etaže 400 na etažo 455, od koder 
se gravitacijsko odvaja v obstoječi cestni jarek.  
 
Padavinska voda s prispevne površine P12 se odvaja gravitacijsko preko 
kanalet vse do predvidenega peskolova, ki leži na jugozahodni strani etaže 
455 v apnencu.  
 
Padavinska voda s prispevne površine P13 se tudi gravitacijsko odvaja vendar 
v smeri vzhod proti drobilnici kamnoloma. 
 
Situacija odvodnjavanja s prispevnimi površinami je razvidna v grafični prilogi 
G.9.1. 
 
Predpostavke in hidravlični izračun padavinske kanalizacije 
 
Izračun padavinskega odtoka in dimenzioniranje padavinskih kanalov je bil 
izvršen s programskim paketom SEWER+ po retenzijski metodi, kjer smo 
upoštevali spodaj naštete vhodne podatke: 

Predpostavke: 

 jakost 15 minutnega naliva q =183 l/(s*ha) – glej točko T.2.1.4.3,  

 odtočni koeficient prispevnih površin  =0,50 

 koeficient hrapavosti cevi n=0,011 

 maksimalna delna polnitev: 70% 
 

Oznaka Polnitev [%] Max V [m/s] Max Q [l/s] Fi [mm] I [o/oo] L [m] 
 

Ared [ha] 

K1 - 'kanal M1'        

M1.K1.C1 64,70% 1,54 457,64 700 2,5 80,00 0,00 

M1.K1.C2 64,80% 1,54 459,00 700 2,5 80,00 0,00 

M1.K1.C3 64,90% 1,54 459,93 700 2,5 79,27 0,00 

M1.K1.C4 63,30% 1,06 100,00 400 2,5 65,24 0,00 

M1.K1.C5 63,30% 1,06 100,00 400 2,5 65,24 0,00 

K2 - 'kanal M1a'        

M1.K2.C1 64,60% 1,52 332,03 600 3,0 16,33 1,88 

K3 - 'kanal M2'        

M1.K3.C1 64,30% 1,84 709,61 800 3,0 12,02 3,99 

K4 - 'kanal M3'        

M1.K4.C1 54,00% 1,62 360,42 700 3,0 62,20 3,34 

K5 - 'kanal M4'        

M1.K5.C1 58,30% 1,49 495,23 800 2,0 5,42 0,00 

M1.K5.C2 55,50% 1,34 312,80 700 2,0 74,46 0,00 

M1.K5.C3 55,70% 1,34 315,82 700 2,0 55,94 0,00 

M1.K5.C4 55,90% 1,34 317,50 700 2,0 53,31 2,30 

K6 - 'kanal M5'        

M1.K6.C1 63,30% 1,34 198,20 500 3,0 52,95 1,44 

K7 - 'kanal M6'        

M1.K7.C1 65,40% 1,74 1073,51 1000 2,0 54,95 0,00 

M1.K7.C2 69,10% 1,61 861,34 900 2,0 77,00 0,00 

M1.K7.C3 68,80% 1,64 869,93 900 2,1 74,88 4,23 

M1.K7.C4 56,70% 1,36 330,81 700 2,0 63,71 2,55 

K8 - 'kanal M7'        

M1.K8.C1 63,70% 1,55 230,98 500 4,0 7,07 0,00 

M1.K8.C2 63,70% 1,55 230,93 500 4,0 63,99 1,78 

K9 - 'kanal M8'        

M1.K9.C1 56,50% 1,9 460,52 700 4,0 21,81 0,00 

M1.K9.C2 63,90% 1,55 231,90 500 4,0 72,38 1,47 

K10 - 'kanal M9'        

M1.K10.C1 61,30% 2,58 232,97 400 15 15,34 1,44 
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Dimenzioniranje deževnih bazenov in ocenjena moč črpališč 
 
Za izračun volumnov bazenov je bil upoštevan čas trajanja naliva15 minut.  
 
Deževni bazen št. 1: (skupni dotok kanalov M1 in M4) 
V1=(457,64 [l/s] + 495,23 [l/s])*15 min* 60s=857,6 m3≈1.000 m3 
 
Deževni bazen št.2: (skupni dotok kanalov M1a in M2) 
V2=(332,03 [l/s] + 709,61 [l/s])*15 min* 60s=937,5 m3≈1.000 m3 
 
Deževni bazen št.3: (skupni dotok kanalov M6 in M8) 
V2=(1.073,51 [l/s] + 460,52 [l/s])*15 min* 60s=1.380,6 m3≈1.400 m3 
 
Približna ocena moči agregata / elektromotorja (zanemarimo linijske izgube): 
 
Črpališče Č1: 
N1 [kW]=(9,81 * hč [m] * Q[m3/s]) / η= (9,81*20*0,1) / 0,5 = 39,24 ≈40,0 [kW] 
 
Črpališče Č2: 
N2 [kW]=(9,81 * hč [m] * Q[m3/s]) / η= (9,81*55*0,1) / 0,5 = 107,91≈110,0 [kW] 
 
Hidravlična presoja betonske kanalete (odprt jarek trapeznega prereza)  
 
Izračun pretočne sposobnosti Q odprtega trapeznega prereza betonske 
kanalete pri danem minimalnem padcu i=5 o/oo. Za izračun smo uporabili 
Manningovo enačbo: 
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 222 086,020,0*6,020,0*31,0** mhmhbS   

 msbO 776,0233,0*231,0*2   

     mmhs 233,06,01*2,01* 22   

 
Kjer je  v… hitrost vode [m/s] 
 Q…pretok [l/s] 
 i…padec dna jarka [o/oo] 
 ng…koeficient hrapavosti[/] 
 b… širina dna jarka [m] 
 h…višina vode v jarku [m] 
 m…naklon brežine [/] 
 s…dolžina omočene brežine [m] 
 S…površina prereza [m2] 
 O… omočen obod [m] 
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T.2.1.6  OPREDELITEV PROBLEMA IN IZHODIŠČA ZA SANACIJO 

 
T.2.1.6.1 Opredelitev problema  

  
Eksploatacijski prostor kamnoloma Plesko obsega približno 81,2ha ki leži v 
občinah Trbovlje in Hrastnik. Izkoriščanje surovin za cementno industrijo je od 
povojnih let pa do danes pustilo vidne posledice v naravni krajini. Skupaj z 
rudarsko dejavnostjo izkoriščanja premoga predstavljata glavna dejavnika, ki 
soustvarjata močno degradirano območje.  
 

 
Slika 14: Degradirana območja širše okolice 
 
Zaradi površinskega odkopavanja laporja in apnenca je na omenjenem 
območju vidno spremenjena reliefna površina, ki predstavlja problem 
predvsem zaradi vizualne podobe, neustreznih izvedb brežin, ki so zaradi 
velikosti in višinskih razlik trajna žarišča erozije, neporaslosti področja, ki se 
kažejo kot povsem umetna tvorba.  

 
Pomemben vidik, ki je vodil investitorja k izdelavi idejne rešitve krajinske 
ureditve – plana rehabilitacije, je neustrezna krajinska podoba tako 
kamnoloma, kot tudi širšega področja, zakonska zahteva imetnika rudarske 
pravice po sanaciji površinskega kopa po končanem odkopavanju ter 
zavezanosti izvajalca del k izboljšanju stanja okolja – povrnitev v ekonomsko 
izkoristljivo področje. Prizadevanja investitorja k ureditvi kamnoloma po 
končanem odkopavanju in sprotno po posameznih fazah odkopavanja izraža 
dvigovanje zavesti urejanja prostora in okoljevarstvene problematike 

 
Temeljni problemi obravnavanega področja so naslednji: 

 preveliki nagibi / nakloni brežin (stene), 

 razgaljenost oziroma neporaščenost brežin, neurejen površinski dotok in 
erozija, 

 vidna izpostavljenost celega niza vkopnih brežin, 

 neurejenost gozdnega roba na stikih brežin z gozdom, 

 nekakovostna ureditev prostora z vidika obiskovalcev, 

 neustrezno izpeljano / urejeno odvodnjavanje meteornih voda, 

 neustrezno zgrajeno in urejeno odlagališče jalovine. 
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T.2.1.6.2 Izhodišča za sanacijo  

  
Z izdelavo projekta naj bi na podlagi analize obstoječega stanja opredelili 
načine in prioritete za končno sanacijo / rehabilitacijo kamnoloma z 
doseganjem ureditve do takšne mere, ki bo zagotovila čim manj invazivno 
umestitev v prostor ter čimbolj naraven videz. Pri oblikovanju in sanaciji je 
potrebno upoštevati naslednje dejavnike: 
 

 geološko podlago, obstoječi relief ter mikroreliefne dejavnike, 

 talne razmere, 

 površinske dotoke meteornih voda, 

 vidne značilnosti prostora, 

 ekološke razmere s spremljanjem monitoringa, 

 funkcionalnost prostora, 

 povezave v prostoru (poti in migracije živali), 

 obstoječo infrastrukturo (podzemni rov, skladišče razstreliva, drobilnica, 
upravna zgradba, …). 

 
Usmeritve za idejne rešitve končnega stanja so izdelane s ciljem, da se 
zagotovi čim boljša vizualna in ekološko – ekonomska umestitev kamnoloma v 
širši prostor: 

 upoštevanje krajinskih vzorcev (ekološke značilnosti in krajinska zgradba, 

 urejanje prostora v podobi naravnega okolja (zatravitev, pogozditev, 
ureditev površinskih vodotokov, preprečevanje erozije, …), 

 zagotovitev možnosti izrabe potencialov prostora za druge rabe (turizem, 
rekreacija, druženje, …), 

 čim krajši čas doseganja želenega stanja. 
 

T.2.1.7 SANACIJA KAMNOLOMA 

 
T.2.1.7.1 Splošno 

  
Na osnovi dogovora z investitorjem je v nadaljevanju prikazana in obdelana 
idejna rešitev krajinske ureditve po končanem pridobivanju v kamnolomu 
Plesko. Projekt je posledica odločenosti investitorja, da se poudarjeno, 
vsestransko in sistematično udejstvuje pri dvigovanju sprotne in končne 
kvalitete degradiranega prostora. 
 
Namen ekološko-prostorske sanacije zaradi eksploatacije degradiranih 
površin je predvsem v vzpostavitvi, če ne boljšega, pa vsaj prejšnjega stanja 
kot pred začetkom eksploatacije. Kjer to ni možno, je treba vzpostaviti novo 
stanje z vsemi elementi, ki so v danih pogojih nujni, zahtevani, primerni in 
optimalni za določeno območje, prostor … Pri tem pa je treba, poleg vsega 
ostalega, nujno upoštevati zahteve glede izboljšanja stabilnostnih razmer 
znotraj pridobivalnega prostora. 
 
Začasna in dokončna sanacija degradirane površine znotraj pridobivalnega 
prostora lahko razdelimo na dva sklopa: ekološkega in prostorskega. Pri 
ekološki sanaciji gre predvsem za sanacijo degradiranih površin v rušnem in 
vplivnem območju odkopavanja (biološka sanacija), medtem ko gre v sklopu 
prostorske sanacije za celotno vpetje »objekta« in njegove nove namembnosti 
v širši družbeni prostor.Na širšem področju so se tekom let že razvile 
dejavnosti oz. območja, kjer se le te odvijajo: 

 vojaško strelišče ob industrijski cesti Trbovlje – Hrastnik, 

 športni center cementarne Trbovlje pri upravni stavbi kamnoloma, 
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 konjeniški klub na področju deponije Lakonca, 

 moto – kros proga na zahodni meji pridobivalnega prostora 
kamnoloma, 

 športni objekt s funkcionalnim zemljiščem Avto Moto Društva Trbovlje. 
 
Ob kvalitetni sanaciji ter kompletni rehabilitaciji področja kamnoloma in 
navezavi na ta širši prostor lahko s tem pridobimo zanimivo rekreacijsko cono 
z možnostjo nadaljnjega promoviranja. 
 
Projekt s predstavljenimi idejnimi rešitvami je izdelan na podlagi obstoječega 
geodetskega posnetka (situacija končnega stanja sanacije) ter razpoložljive 
obstoječe tehnične in projektne dokumentacije. Projekt je v skladu s slovensko 
zakonodajo in investitorjevo politiko izvajanja rehabilitacije kamnoloma. 
 
Idejna rešitev krajinske ureditve – sanacije oz. rehabilitacije vsebuje ureditev 
degradiranega področja do faze umestitve v širšo okolico (analiza stanja, 
valorizacija prostora, oblike možne sanacije, …), saj območje kakršno je videti 
danes je neprivlačno za kakršnokoli dejavnost.  
 

T.2.1.7.2 Sanacija oblikovanja reliefa, biološka sanacija in koncept zasaditve 
 
Glede na dolgo življenjsko dobo kamnoloma Plesko je predvidena sprotna 
sanacija na območjih, kjer etaže dosežejo končno mejo odkopavanja. Prvi 
ukrep sprotne, tehnične sanacije je stabilnost brežin, ki je zagotovljena s 
pravilnim delom v kamnolomu.  
 
Končne naklone brežin posameznih etaž je potrebno nekoliko ublažiti ter 
odstraniti vse viseče kose, ki bi se lahko zrušili.  
Zaključene etažne ravnine je potrebno le poravnati in tako pripraviti na 
biološko sanacijo. 
 
Na območjih, kjer posledic eksploatacije ni mogoče v celoti sanirati oziroma 
odpraviti, je izvajalec dolžan izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi 
nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji 
onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju. 
 
Biološka sanacija 
 
Etažne ravnine in brežine z naklonom do 45º ozelenimo. Taka sanacija je 
minimalna še sprejemljiva rešitev, ki pa je realno izvedljiva.  
 
Pred zasaditvijo se izvedejo pripravljalna dela v sklopu katerih bodo površine 
pripravljene za sajenje (odkop materiala, oblikovanje brežine, objekti za 
odvodnjavanje, humusiranje oz. razgrnitev živice na gozdnem robu, bermah in 
policah, kjer je predvidena zasaditev, izvedba inženirsko – bioloških ukrepov z 
vrbovimi popleti, polaganjem pletiva, …). Po pripravljalnih delih se izvede 
zasaditev. Za uspešno zasaditev je nujno in potrebno vzdrževanje zasaditve. 
Le – to lahko doprinese dolgoročno uspešno ozelenitev področja kamnoloma. 
 
Na vse ravne površine in brežine z naklonom do 45º je potrebno navoziti 10 - 
30 cm humusa ali umetne zemljine in v prvi vrsti zatraviti s standardno travno 
mešanico, zelišči ter avtohtonimi plezalkami in grmovnicami. Od zeliščnega 
sloja zelo dobro uspevata lapuh (Tussilago farfara) in dobra misel (Origanum 
vulgares), ki zaraščata slabo humozna tla. 
 
Pri sestavi zasaditvenih vzorcev je potrebno uporabiti grmovne in drevesne 
vrste značilne za te kraje in za sanacijo primerne vrste: 
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 grmovnice: Cornus alba (dren), Euonymus europaea (navadna 
trdoleska), Prunus spinosa (črni trn), Rosa canina (navadni samonikli 
šipek), Ligustrum vulgare (liguster), Crataegus monogyna (glog), 
Korylus avellana (leska),  Salix caprea (iva), Juniperus communis 
(brin), Barberis vulgaris (češmin), Cornus sanguinea (sviba),  

 drevesne vrste: Carpinus betulus (gaber), Quercus petraea,  Quercus  
pubescens (puhasti hrast), Populus tremula (trepetlika), Ostrya 
carpinifolia (črni gaber), Pinus sylvestris (rdeči bor), Fraxinus ornus 
(mali jesen), 

 vzpenjalke: Clematis vitalba (navadni srobot), Handera helix (navadni 
bršljan). 

 
ZELIŠČNI SLOJ 

 
 

 
Slika: Lapuh (tussilago farfara) 

 

 

 
Slika: Dobra misel (origanum vulgares) 
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GRMOVNICE: 
 

 

 
Slika: Dren (cornus alba) 

 

 
Slika: Navadna trdoleska (euonymus europea) 

 

 
Slika: Črni trn (prunus spinosa) 

 

 
Slika: Navadni šipek (rosa canina) 

 

 
Slika: Liguster (ligustrum vulgare) 

 

 

 
Slika: Glog (crataegus monogyna) 
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Slika: Leska (corylus avellana) 

 

 
Slika: Iva (salix caprea) 

 

 
Slika: Brin (juniperus communis) 

 

 

 
Slika: Češmin (berberis vulgaris) 

 
 

 
Slika: Rdeči dren (cornus sanguinea) 
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DREVSENE VRSTE: 
 

 

 

 
 
 

 
Slika: Carpinus betulus (navadni beli  gaber): 

Carpinus betulus (navadni 
beli  gaber): 

Navadni gaber, do 25 m visoko 
in 1 m debelo listopadno drevo. 
Je izredno žilava, odporna in 
konkurenčna močna vrsta, ki v 
dobrih razmerah pogosto izrinja 
druge vrste. Njena vitalnost 
izvira iz precej hitre mladostne 
rasti, močne in trajne 
sposobnosti vegetativnega 
razmnoževanja, zgodnje, redne 
in obilne rodnosti, velike 
odpornosti proti boleznim in 
škodlivcem. Najraje ima 
bogata, sveža in zmerno vlažna 
rodovitna tla, zbitih tal ne mara. 
Zelo rad raste na nižinskih 
območjih, kjer najpogosteje 
skupaj z različnimi hrasti  (z 
gradnom) gradi več združb. 
Njegovo hitro odpadlo listje zelo 
dobro vpliva na rodovitnost tal. 

 
 

 
 

 

Quercus petraea (graden): 

Graden je do 40 m visoko, do 3 
m debelo listopadno drevo. 
Krasi ga gosto in pravilno 
oblikovana krošnja. Najraje 
raste na srednje globokih, 
zmerno vlažnih, mineralno 
bogatih, rahlih, dobro zračnih, 
silikatnih peščeno-glinastih tleh. 
Na apnencu je redkejši. Rad 
ima sveža rastišča, sicer bolje 
prenaša zmerno sušo napram 
vlažnih tal, saj potrebuje veliko 
toplote. Je svetloljubna 
drevesna vrsta, lahko prenese 
tudi nekaj zasenčenja, zato 
gradi gostejše sestoje.  
Največkrat se druži z navadnim 
belim gabrom. Raste v 
gičevnatem svetu in v toplih 
legah. Je naša najpogostejša 
vrsta hrasta. 
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Quercus pubescens (puhasti 
hrast): 

Puhasti hrast je do 20m visoko in 
do 2 m debelo listopadno 
širokokrošnjato drevo z močnim 
koreninskim sistemom. Najraje 
raste na apnenčastih ali 
dolomitnih, pogosto zelo revnih in 
plitvih, skeletnih tleh. V primerjaviz 
gradnom je na takih tleh manj 
konkurenčen. Prenese hudo sušo 
in veliko vročino. Potrebuje precej 
toplote in veliko svetlobe, občutljiv 
pa je na nizke temperature. V 
notranjosti Slovenije se pojavlja v  
izoliranih popilacijah, na južnih 
pobočjih večjih vzpetin. Je eden 
glavnih graditeljev varovalnih 
gozdov, ki preprečujejo 
degradacijo. Raste skupaj z malim 
jesnom.  

 

 

 

 

 

 

Populus tremula (trepetlika): 

Do 30m visoko in do 1 m debelo 
listopadno drevo s široko razraslim 
koreninskim sistemom. Je 
skromna drevesna vrsta. Najraje 
raste na svežih, rahlih in bogatih 
peščeno-ilovnatih tleh, vendar 
dobro prenaša tudi skoraj 
vse.druge vrste tal. Ustreza ji 
tekoča podtalna voda in občasne 
poplave, dolgotrajnih poplav in 
močvirnih tal ne mara. Tudi suše 
ne prenaša najbolje. Za rast 
potrebuje le malo toplote. Je 
svetloljubna in polsvetloljubna 
melioratorska drevesna vrsta, ki 
dobro zarašča poseke ali pašnike 
in s svojim opadom izboljšuje tla. 
Je dober stabilizator gozda. 
Posamezno ali v skupinah je 
primešana hrastovim, bukovim in 
smrekovim gozdom. 
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Ostrya carpinifolia (črni gaber) 
 
Navaden črni gaber je do 20 m 
visoko in do 50 cm debelo 
listopadno drevo. Ima široko 
razvejano krošnjo in masivno, 
pogostokrivo deblo. Koreninski 
sistem je dobro razvit in globok. 
Največkrat raste na revnih in 
plitvih tleh na apnenčasti, 
dolomitni ali serpentinski matični 
podlagi. Na zmerno kislih tleh je 
nekoliko manj vitalen. Prenese 
tudizelo sušna tla, najraje ima 
topla južna pobočja kjer je 
konkurenčnejši od ostalih vrst. 
Potrebuje precej toplote, prenese 
tudi hladnejše lege, prizadane ga 
predvsem pozeba. Je svetloljubna 
vrsta. Črni gaber je zelo 
pomemben graditelj mnogih 
gozdnih združb. Strma in suha 
pobočja v notranjosti Slovenije 
porašča združba črnega gabra in 
puhastega hrasta v kateri so še 
graden in ostale vrste.  

 

 

 
 

 
Pinus Sylvestris (rdeči bor) 
 
Rdeči bor je do 30, včasih 40 
metrov visoko in do 1 meter 
debelo vednozeleno igličasto 
drevo s stožčasto, v starosti 
dežnikasto krošnjo. Razvije globok 
in zelo močen koreninski sistem. 
Rdeči bor je zelo skromna in 
prilagodljiva vrsta, saj lahko 
uspešno raste skoraj na vseh 
vrstah tal. Zaradi svetloljubnosti se 
mora z dobrih rastišč umikati 
drugim, bolj konkurenčnim 
drevesnim vrstam. Zato se 
uveljavlja na najrevnejših in najbolj 
izčrpanih rastiščih. Je pionirska 
vrsta, ki zaraste gole in 
degradirane površine. Rdeči bor 
raste po vsej Sloveniji, največ ga 
je na rečnih naplavinah ob Savi in 
Dravi. 
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Fraxinus ornus (mali jesen) 
 
Do 15 metrov visoko in do 0,5 m 
debelo listopadno drevo ima 
široko, košato in močno zaraščeno 
krošnjo in kratko, pogosto 
skrivinčeno deblo. Koreninski 
sistem je plitev in se razrašča po 
površini. Mali jesen je skromna 
drevesna vrsta, najraje raste na 
nevtralnih ali bazičnih tleh na 
apnencu ali dolomitu, zelo dobro 
se uveljavlja na plitkih, revnih 
kamnitih rastiščih, ki pa morajo biti 
dobro zračna. Ker je prilagodljiv 
raste tudi na flišu. Dobro je 
prilagojen na sušo in vročino, saj 
za rast potrebuje veliko toplote, 
zato je pogostejši v južnih legah. 
Je graditelj skoraj vseh gozdnih 
združb na toplih in sončnih 
rastiščih. Opravlja pomembno 
varovalno vlogo in zarašča 
opuščene pašnike. Najdemo ga v 
združbi s črnim gabrom, puhastim 
hrastom in gradnom. Zarašča 
opuščene in gole površine ter 
varuje in stabilizira občutljiva 
rastišča. Tako preprečuje 
odnašanje tal in zadržuje vodo. 
 

 
VZPENJALKE: 
 

 

 
Slika: Navadni srobot (clematis vitalba) 

 

 

 
Slika: Navaden bršljan (hedera helix) 
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Oblikovno se bo sanirani kamnolom čim bolj vklopil v okolje in sicer tako, da 
se izogibamo ostrim prehodom v horizontalni in vertikalni smeri.  

 
Slika 15: Ureditev brežin in etaž – stanje po sanaciji 
 
Po izkušnjah se bodo take ravnine v nekaj letih zarasle in delno zakrile etažne 
brežine. Na ta način se bo zmanjšalo tudi prašenje etaž ob sušnem in 
vetrovnem vremenu.  
 
V nadaljevanju so predstavljene tri idejne rešitve celotne sanacije 
degradiranega območja kamnoloma in sicer: 

 Rekultivacija – pogozditev območja,  

 umestitev športnih in rekreacijskih površin v prostor ter  

 umestitev dirkališča s poligonom varne vožnje. 
 
Situacijsko so rešitve obdelane v grafičnih prilogah G.10.1, G10.2 in G10.3. 
 

T.2.1.7.3 Rekultivacija - pogozditev 
 
Naravni pogoji na področju Zasavja so ugodni za rast gozda katerega 
površine so bile tja do poznega srednjega veka dosti večje kot so danes. Gozd 
je dandanes še vedno ena glavnih vegetacijskih enot (do 40%), poleg tega pa 
so še številni pašniki in travniki ter njive v nižjih predelih. Gozd kot organizem 
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ima za človeka veliko koristnih funkcij: od estetske, klimatske, higienske, 
varovalne, rekreacijske, itn.  
 
Trenutno na širšem območju okrog kamnoloma prevladujejo bukove združbe. 
Na zahodnem delu je razširjena gozdna združba Hacquetio fagetum (gozd 
bukve in navadnega tevja). Območje severno, vzhodno in južno od 
kamnoloma prekriva združba Arunco – Fagetum (gozd bukve in kresničevja). 
Za obe združbi je značilno, da se razvijata na strmih pobočjih kjer so pogoji za 
rastnajvečkrat zelo neugodni.  
 
Omeniti velja še gozdno združbo Querco Carpinetum (gozd gradna in belega 
gabra), ki je razširjena na pobočjih v smeri proti Hrastniku. Porašča zmerno 
topla in vlažna rastišča na karbonatnih kameninah 
 
Poleg zgoraj omenjeno združbo se v idejni zasnovi pogozditve predvidi še 
združbo Querco-Ostryetum (združba gabrovca in hrasta), ki porašča topla 
mesta ter združbo Ostryo-Fraxinetum (združba gabrovca in malega jesena). 
Slednja porašča strma pobočja na dolomitni in apnenčasti podlagi višjih 
nadmorskih višin, kjer so temperaturni ekstremi veliki. Združba ima varovalen 
značaj. 
 
Gozdni otočki imajo velik vlogo v krajini, saj je njihov pomen večplasten: 
povečajo krajinsko in biološko pestrost, predstavljajo eko-celice in omogočajo 
biokoridorje. Predstavljajo zatočišča za številne živalske vrste, kar ugodno 
vpliva na biotsko raznovrstnost, ki je kazalec zdravosti in kakovosti naravnega 
okolja, zato se jih s pridom uporablja kot zasaditveni vzorec na osnovni etaži 
(400).  
 
Padavinsko vodo se v tej varianti, odvaja po najnižjem platoju s pomočjo 
odprtega naravnega jarka, obenem se deževne bazene sonaravno uredi kar 
še dodatno doprinese k raznolikosti krajine in biotske raznolikosti.  
 
Hidravlična presoja odprtega jarka trapeznega prereza)  
 
Pretočno sposobnost Q odprtega naravnega jarka trapeznega prereza 
izračunamo s sledečimi vhodnimi podatki: b=1 m, ng=0,035, m=1, h=0,8 ter  
i=2 o/oo. Za izračun smo uporabili Manningovo enačbo: 
 

 
s

mi
R

ng

741,0
1000

2
*4413,0*

035,0

1

1000
**

1
v 3

2

3

2

  

 
s

lSvQ 6,10661000*086,0*418,11000**   

 m
O

SR 4413,0
263,3

440,1   

 222 440,180,0*180,0*00,1** mhmhbS   

 msbO 263,3131,1*200,1*2   

     mmhs 131,11,01*8,01* 22   

 
Kjer je  v… hitrost vode [m/s] 
 Q…pretok [l/s] 
 i…padec dna jarka [o/oo] 
 ng…koeficient hrapavosti[/] 
 b… širina dna jarka [m] 
 h…višina vode v jarku [m] 
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 m…naklon brežine [/] 
 s…dolžina omočene brežine [m] 
 S…površina prereza [m2] 
 O… omočen obod [m] 
 
Višje etaže ne nudijo dovolj prostora, da se drevje lahko gručasto zasadi, zato 
se jih razporedi v rastru 10-ih metrov, ki se jih dopolni z zasaditvenim vzorcem 
predhodno naštetih grmovnic. 
 
Z opustitvijo izkopne dejavnosti in končno sanacijo kamnoloma, obstoječi 
stavbni objekti (uprava, skladišča,…) zgubijo svojo prvotno funkcijo, zato se jih 
preuredi v muzej, v katerem bi bila predstavljena dejavnost pridobivanja 
cementa skozi stoletja. Glede na to, da je bila trboveljska cementarna 
zgrajena med prvimi v Evropi ter da obratuje že od daljnega leta 1876, bi bilo 
veliko zanimivih stvari za pokazati lokalnim kot tudi zunanjim obiskovalcem. Z 
muzejem bi Trbovlje in okolica dopolnila in okrepila turistično ponudbo. S 
spremembo namembnosti je pričakovati, da se bo obiskanost kraja povečala, 
zato je potrebno v neposredni bližini zagotoviti zadostno število parkirnih mest 
(84 parkirnih mest).  
 
 

T.2.1.7.4 Rekreacijske površine 
 
Šport že dolgo ni več samo način krepitve telesa in ohranjanje zdravja. Šport 
je postala neizogibna dejavnost moderne družbe, ki je danes bolj kot kdaj koli 
prej prisotna v življenju vsakega posameznika ter vse bolj postaja pomemben 
na ekonomskem področju. Postaja področje finančnih vlaganj in pa področje 
novih podjetniških priložnosti. 
 
Športna infrastruktura predstavlja za športno dejavnost opremljene in urejene 
površine ter prostore. V zadnjem času pridobivajo na pomenu predvsem 
alternativni, »ekstremni športi«, pojavlja se potreba po alternativnih športih, 
zato je v idejni zasnovi rekreacijskih površin velik poudarek prav na tovrstnih 
aktivnosti: 
 

 Downhill proga (tehnični kolesarski spusti) 

 BMX proga 

 Halfpipe (rolkarska rampa v obliki črke U višine čez 5 m) 

 Skatepark (vadbišče namenjeno izvajanju trikov z rolko) 

 Pokrita plezalna stena 
 
Kljub porastu »adrenalinskih športov« nismo zanemarili konvencionalnih, saj 
smo v območje prostorske sanacije umestili tenis, košarkaška in 
večnamenska igrišča za športe z žogo. Predvideli smo tudi veliko nogometno 
igrišče z atletsko stezo.  
 
Prijeten kotiček bodo našli tudi najmlajši, saj je za njih poskrbljeno z izborom 
tobogana, večjim številom gugalnic in vrvnih hiš (plezanje) ter pestro izbiro 
igral. 
 
Po celotnem območju je speljana še makadamska rekreacijska pot, ki 
smiselno povezuje športne objekte in infrastrukturo. 
 
V osrednjem delu kamnoloma se za potrebe dostopa obiskovalcev in 
uporabnikov rekreacijskih površin, uredi parkirišče s predvidenimi 112-mi 
parkirnimi mesti. 
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Z opustitvijo izkopne dejavnosti in končno sanacijo kamnoloma, obstoječi 
stavbni objekti (uprava, skladišča..) zgubijo svojo prvotno funkcijo, zato se jih 
preuredi v gostinske objekte. S spremembo namembnosti je pričakovati, da se 
bo obisk povečal, zato je potrebno v neposredni bližini zagotoviti zadostno 
število parkirnih mest (84 parkirnih mest).  
 
Postopek biološke sanacije etaž in brežin je podoben kot v točki T.2.1.7., s to 
razliko, da je potrebno nameniti dodatno pozornost izboru zasaditvenega 
vzorca dreves in grmovnic na osnovni etaži. Še posebej to velja za otroška 
igrišča in okolico, saj bi bilo nespametno zasaditi strupene in bodeče 
grmovnice. Rekultivacija brežin in višjih platojev pa bistveno ne odstopa 
napram prejšnji točki. 
 

T.2.1.7.5 Dirkališče in poligon varne vožnje 
 
Za ljubitelje bencinskih hlapov in hitrosti se predvidi krožno dirkalno površino z 
vso pripadajočo infrastrukturo, v skupni dolžini cca. 2,5 km, kjer bi obiskovalci 
na sorazmerno varen način gojili konjiček. 
 
Poleg dodatne ponudbe kraja bi z izgradnjo dirkališča omejili že tako preveč 
številčne nesreče na cesti in skupaj s poligonom varne vožnje ustvarili velik 
avto-moto center.  . 
Z vidika varstva pred hrupom bi imel saniran kamnolom »naravne danosti« saj 
bi rekultivirane brežine dobro absorbirale hrup motorjev, tako da emisije hrupa 
ne bi bistveno vplivale na okoliško prebivalstvo. 
 
Zaradi varnosti se na območju dirkališča ne zasaja nobenih dreves. Etaže se 
zasadijo enako kot v prejšnjih variantah 
 
Podobno kot v varianti rekreacijskih površin, se tudi tukaj adaptira in spremeni 
namembnost stavbnim objektom kamnoloma v gostinske lokale. 
 
Vse tri variante končnega stanja so zasnovane na idejni ravni, tako da so 
spremembe in dopolnitve možne.  
 

  Podzemni transportni rov in skladišče razstreliva 
 
Podzemni transportni rov je rov, ki povezuje kamnolom Plesko in obrat 
Cementarne Trbovlje v skupni dolžini 2,56 km in je namenjen transportu 
mineralne surovine po tekočem traku. Prečni profil rova je cca 4,3m2, širina 
dna rova znaša 2,3 m. S sanacijo kamnoloma, po končanem izkopu surovin, 
se transportni trak odstrani, rov z vzdolžnim naklonom približno 4% se pa 
uporabi kot medij v katerega se bi vgradile kanalizacijske cevi in ostala 
potrebna oprema, s katerimi se bi gravitacijsko odvajalo padavinske vode 
širšega območja kamnoloma, ki se bi preko izpusta iztekale v reko Savo.  
V primeru, da se odvodnjavanje reši na kakšen drugi način, se rov po končani 
eksploataciji izprazni, vstop in izstop vanj se pa zablindira.  
 
Skladišče razstreliva je podzemni objekt, ki se nahaja južno od drobilnice, v 
katerem se hrani razstrelivo in ostali potrebni material s katerim se izvaja 
proces miniranja v kamnolomu. Z opustitvijo dejavnosti se skladišče izprazni in 
poruši.  
 
V nadaljevanju so za vsako idejno varianto krajinske ureditve prikazani 3D 
pogledi različnih perspektiv.  
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T.2.1.7.6 3D pogledi posameznih variant krajinske ureditve 
 
Krajinska ureditev rekultivacije  
 

 
Slika 16: 3D pogled krajinske ureditve rekultivacije – pogled v smeri JV 

 
 
 

 
Slika 17: 3D pogled krajinske ureditve rekultivacije – pogled v smeri SZ 
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Slika 18: 3D pogled krajinske ureditve rekultivacije  - pogled s ptičje perspektive 1 

 
 
 
 

 
Slika 19: 3D pogled krajinske ureditve rekultivacije  - pogled s ptičje perspektive 2 
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Krajinska ureditev rekreacijskih površin  
 

 
Slika 20: 3D pogled krajinske ureditve rekreacijskih površin – pogled v smeri JV 

 
 
 
 

 
Slika 21: 3D pogled krajinske ureditve rekreacijskih površin – pogled v smeri SZ 
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Slika 22: 3D pogled krajinske ureditve rekreacijskih površin – pogled s ptičje perspektive 1 

 
 
 
 

 
Slika 23: 3D pogled krajinske ureditve rekreacijskih površin – pogled s ptičje perspektive 2 
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Krajinska ureditev dirkališča  
 

 
Slika 24: 3D pogled krajinske ureditve dirkališča – pogled v smeri JV 

 
 
 
 

 
Slika 25: 3D pogled krajinske ureditve dirkališča – pogled v smeri SZ 
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Slika 26: 3D pogled krajinske ureditve dirkališča – pogled s ptičje perspektive 1 

 
 
 

 
Slika 27: 3D pogled krajinske ureditve dirkališča – pogled s ptičje perspektive 2 

 
Ljubljana, maj 2011              Sestavil : 

                  
 Sandi Ražman  
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Za vsako od treh idejnih variant krajinske ureditve se izdela predračun z rekapitulacijo 
stroškov. Stroškovna bilanca je podana spodaj : 
 
 

 

 

 
REKULTIVACIJA REKREACIJA DIRKALIŠČE 

1.    PREDDELA 64.330,00 € 64.330,00 € 64.330,00 € 

2.    ZEMELJSKA DELA 3.771.714,56 € 3.620.823,44 € 3.251.462,86 € 

3.    VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 85.463,55 € 724.428,05 € 2.110.934,80 € 

4.    ODVODNJAVANJE 348.439,80 € 768.042,66 € 768.042,66 € 

5.    GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 381.375,00 € 676.375,00 € 381.375,00 € 

6.    OPREMA CEST    

7.    TUJE STORITVE 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

8.    NEPREDVIDENA DELA 5% 240.066,15 € 300.199,96 € 336.307,27 € 

    

SKUPAJ 5.041.389,06 € 6.304.199,11 € 7.062.452,59 € 

20 % DDV 1.008.277,81 € 1.260.839,82 € 1.412.490,52 € 

    

SKUPAJ: 6.049.666,87 € 7.565.038,93 € 8.474.943,10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.3. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN OCENO STROŠKOV 



KProjektL   d.o.o.                                                                                                                   

Tbilisijska 61 
1000 LJUBLJANA 
 

Stran 1 od 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.3.1 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV - rekultivacija 
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T.3.2 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV – rekreacija 
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T.3.3 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV – dirkališče 
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3.5 RISBE 
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P. 3.3.1 SEZNAM PRIZADETIH PARCEL PREDVIDENE CESTE NA DEPONIJO 
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P. 8.1 TABELA PRIZADETIH PARCELKAMNOLOMA 
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