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2. Uvod 

2.1 Podatki o izdelovalcu in naročniku 

2.1.1 Pripravljavec občinskega izvedbenega prostorskega akta 

Občina Žalec 

Ul. Savinjske čete 5 

3310 Žalec 

 

Župan: KOS JANKO 

Matična številka: 5881544000 

ID št. za DDV: SI 62546708 

 

t. 03 713 64 65 

e-pošta: glavna.pisarna@zalec.si 

splet: http://www.zalec.si/ 

2.1.2 Izdelovalec elaborata ekonomike 

Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. 

Ljubljanska cesta 72 

1230 Domžale 

 

Odgovorna oseba: Ivo Kejžar 

Matična številka: 1924982 

ID št. za DDV: SI 43967604 

 

t. (01) 724 40 55 

f. (01) 724 40 54 

e-pošta: info@ipsum.si 

splet: http://www.ipsum.si 

2.2 Ozadje in namen elaborata ekonomike 

Vsebino in obliko elaborata določa Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19) (v 

nadaljevanju Pravilnik o elaboratu ekonomike), ki pravi, da je elaborat ekonomike namenjen: 

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne 

opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za 

namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim prostorskim načrtom (OPN) ali 

občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) ter  

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene 

infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen 

izvedbe prostorskih ureditev v OPN ali OPPN. Predmet obravnavanega Elaborata ekonomike 

je območje OPPN, ki ga ureja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

kamnolom Liboje (v nadaljevanju OPPN).  
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OPPN obravnava območje obstoječega kamnoloma Liboje v občini Žalec. OPPN obravnava območje 

enote urejanja prostora EUP LI-8, opredeljene v Občinskem prostorskem načrtu občine Žalec.  

Območje OPPN meri 39 ha. 

 

Območje OPPN zajema širši prostor kamnoloma vključno z dovoznimi cestami, prostor ob vznožju 

Kotečnika, na vzhodni strani kamnoloma, kjer se nahajajo spremljajoči rudarski infrastrukturni 

objekti (gravitacijska separacija z boksi za odlaganje frakcij), dovozna interna cesta z 

manipulacijskimi površinami, deponije jalovine in tehničnega kamna, prostor za izvajanje rudarskih 

del in večje območje gozda. Po eksploataciji je predvidena sanacija kamnoloma. 

 

Namen izdelave elaborata ekonomike je prikaz finančnih ocen investicij, ki jih terja izvedba 

načrtovanih prostorskih ureditev, glede na to kakšno vrsto in v kakšnem obsegu, bo potrebno zgraditi 

ali rekonstruirati obstoječo komunalno opremo. V elaboratu ekonomike se prikažejo še možni viri 

financiranja in etapnost izvedbe. 

Kadar bo nova prostorska ureditev imela vpliv tudi na družbeno infrastrukturo, se prikaže obseg in  

ocena investicij v družbeno infrastrukturo. 

 

Elaborat ekonomike ne določa prostorskih ali infrastrukturnih ureditev, ampak jih zgolj povzema iz 

obstoječih virov.  

2.3 Podlage za izdelavo elaborata ekonomike 

2.3.1 Predpisi 

- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-2); 

- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20)  

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 66/06 Odl.US, 112/06 Odl.US, 

70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16); 

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 

in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18); 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18); 

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. 

l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19);    

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18); 

- Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne 

prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (Ur. l. RS, št. 7/12); 

- Pravilnik o elaboratu ekonomike (Ur. l. RS, št. 45/19). 

2.3.2 Prostorsko izvedbeni akti  

Pri izdelavi Elaborata ekonomike, so bili upoštevani sledeči prostorsko izvedbeni akti: 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (UL RS 64/2013, 91/2013 – tehnični 

popravek, 92/2013 – obvezna razlaga, 102/2020); 

- Odlok o prostorskem Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Liboje (dopolnjen 

osnutek OPPN) 

- Tekstualni in kartografski del OPPN; 
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2.3.3 Strokovne podlage  

Strokovne podlage, ki so bile upoštevane pri izdelavi elaborata so: 

- Elaborat z analizo obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na 

lokalnih cestah v dobi izkoriščanja (strokovne podlage), Omega Consult d.o.o. Ljubljana, šifra 

projekta 14/19-SLO, september 2019; s prilogo Elaborat z analizo obstoječega stanja ter oceno 

pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah zaradi kamnoloma Liboje, št. 14/19, 

priloga elaboratu, rekonstrukcija, Igmat d.d., št. 091-POZ-19, Ljubljana, avgust 2019. 

- Elaborat o modeliranju hrupa s predlaganimi ukrepi za zaščito pred hrupom (strokovne podlage), 

OMEGA CONSULT, projektni management, d.o.o., Ljubljana, št. projekta 14/19-SLO, 

september 2019; 

- PZI, Razširitev in sanacija mostu čez Savinjo in mostu čez inundacijsko odprtino na LC 490010 

Petrovče – Kasaze, Inženirsko statični biro, d.o.o., št. 954/20, november 2020; 

 

2.4 Opis območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na 

območju opremljanja 

2.4.1 Lokacija območja  

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja v Občini Žalec, zahodno od naselja 

Liboje. Vključuje vzhodno pobočje Kotečnika do lokalne ceste Liboje–Petrovče. 

 

OPPN obravnava območje obstoječega kamnoloma Liboje v občini Žalec. OPPN zajema širši prostor 

kamnoloma, vključno z dovoznimi cestami, prostor ob vznožju Kotečnika, na vzhodni strani 

kamnoloma, kjer se nahajajo spremljajoči rudarski infrastrukturni objekti (gravitacijska separacija z 

boksi za odlaganje frakcij), dovozna interna cesta z manipulacijskimi površinami, deponije jalovine 

in tehničnega kamna, prostor za izvajanje rudarskih del in večje območje gozda. 

 

Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditev, v k.o. Liboje, obsega naslednje parcelne številke 

oz. njihove dele: 

3/1, 3/2, 4/1, 4/4, 4/5, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 5/1 del, 5/3, 5/4, 6 del, *42/1, *42/2, *42/3, *42/4 (cesta), 

*44, *45, 121/3 del (cesta), 129/1, 129/2, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10 del, 

130/12, 130/13, 130/14, 130/15 (cesta), 130/16, 130/17 (cesta), 130/18 (cesta), 130/20 (cesta), 

130/21, 130/22, 132, 133/1 del, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 

133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, del, *258, 776/1, 770/1 del, 770/2, 771/3 del, 771/4 

del, 771/6 del, 772/1 del, 773/1, 773/3, 773/4, 774/1, 774/2, 774/3, 775, 776/2, 776/3, 777, 778, 779/1 

del, 779/2 del, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786 del, 787 del, 800 del, 1008/2, 1008/9, 1008/12, 

1008/14, 1008/15, 1008/16 (cesta), 1008/17 del (cesta), 1010/2, 1010/3, 1010/4 del. 

 

Posegi izven območja niso predvideni. 

Zemljišče v naravi predstavlja kamnolom in gozd.  

 

Najbližje naselje so Liboje ter Kurja vas in Škoberne. Severno od kamnoloma se na vidno 

izpostavljenem mestu na griču nahaja cerkev Sv. Neže. 
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Slika 1: Prikaz širše lege območja OPPN (rumena obroba – lokacija OPPN) 

(vir: gis.iobcina.si, maj 2021) 

2.4.2 Namenska raba 

Veljavni prostorski akt na območju OPPN je Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (UL RS 

64/2013, 91/2013 – tehnični popravek, 92/2013 – obvezna razlaga, 102/2020).  

OPPN obravnava območje enote urejanja prostora EUP LI-8, ki je opredeljen v OPN Žalec. 

 

Območje podrobnega načrta (EUP LI-8) zajema zemljišča namenske rabe in sicer: 

- območja mineralnih surovin, nadzemni pridobivalni prostor (LN), 

- površine za industrijo (IP), 

- površine cest (PC), 

- gozd (G), 

- najboljša kmetijska zemljišča (K1), 

- druga kmetijska zemljišča (K2). 

 

Glej spodaj sliko z oznakami namenske rabe. 
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Slika 2: Prikaz namenske rabe iz SD 1 OPN 
(vir: gis.iobcina.si, maj 2021) 

 

2.4.3 Načrtovane prostorske ureditve 

Kamnolom Liboje je iz gospodarskega vidika pomembno nahajališče tehničnega kamna – apnenca in 

dolomita. Za izkoriščanje je podeljena rudarska pravica s Koncesijsko pogodbo št. 354-14-185/0. 

 

Kamnolom je trenutno razvit v devetih (9) etažah z etažnimi višinami od 20 m do 40 m. Osnovni 

plato je na koti okoli 375 m, kar je 60 m nad koto doline. Vrh kamnoloma je na koti okoli 620 m tako, 

da je trenutna višinska razlika okoli 245 metrov. 

 

Kamnolom Liboje je v Sloveniji po rudarsko tehničnih merilih med zahtevnejšimi kamnolomi tako 

po geoloških in morfoloških danostih kakor tudi po legi v prostoru. 

 

Z rudarskim projektom je določena tehnična rešitev razvoja kamnoloma do končnega stanja, vključno 

s sanacijo. Predvideni končni rob kamnoloma na zahodni strani je na koti okoli 600 metrov. 

Predvidena je poglobitev sedanjega osnovnega platoja s kote 375 metrov na koto 320 metrov. 
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Po rudarskem projektu je predvidenih 14 eksploatacijskih etaž in osnovni plato. Etaža na koti 600 je 

XIV. eksploatacijska etaža in prva faza sanacije. 

Vhod na osnovni plato kamnoloma je z vzhodne strani z odcepom z lokalne ceste. Dostop do etaž je 

po obstoječi dostopni cesti na severni strani, ki se po potrebi dograjuje in prilagaja razvoju etaž. 

 

Območje je po končanih eksploatacijskih delih predvideno za sanacijo ob upoštevanju faznosti 

eksploatacije in sanacije. 

Zaloge: V pridobivalnem prostoru, predvidenem z OPPN, je 4.040.000 m3 materiala v raščenem 

stanju. Pri proizvodnji 300.000 t na leto je v ležišču za okoli 36 let mineralne surovine. Za natančni 

izračun je potrebno izdelati Elaborat o kategorizaciji zalog mineralne surovine v ležišču Liboje. 

 

Faznost odkopavanja 

Pridobivanje mineralne surovine v kamnolomu Liboje je do zaključka izvajanja rudarskih del 

razdeljeno v 4 faze, pri čemer ena faza zajema po 3 etaže. Zaradi preglednosti in možnosti spremljanja 

so faze sanacije določene po etažah in sicer od zgoraj navzdol. Osnovno vodilo je, da se naslednja 

faza eksploatacije ne sme pričeti dokler sanacija prejšnje ni zaključena.  

 

Izvajanje del po zaporedju faz razvoja kamnoloma do končnega stanja omogoča hkratno izvajanje 

pridobivanja ter izvajanje tehnične in biološke sanacije kamnoloma. 

 

Drugi posegi 

Predvidena je eksploatacija v okviru opredeljenega pridobivalnega prostora in priprava dostopnih poti 

na posamezne delovne etaže, posek gozda in čiščenje podrasti, odstranjevanje humusnega pokrova in 

njegovo deponiranje, odkopavanje, pridobivanje materiala (drobljenje materiala v ležišču), vrtanje in 

miniranje, prerivanje in premetavanje odkopanega materiala, oblikovanje delovnih etaž in dostopnih 

poti za gradbeno mehanizacijo. 

 

Sanacija 

Sanacija kamnoloma se sestoji iz tehnične in biološke sanacije. Cilj sanacije je v največji možni meri 

odpraviti posledice, ki so nastale pri rudarskih delih.  

 

V okviru tehnične sanacije se izvrši dokončno oblikovanje etaž tako, da se čimbolj prilagajajo 

okoliškemu terenu ter da je zagotovljena stabilnost etaž in kamnoloma kot celote. Poravnajo se tla 

etaž. Na notranjem robu posamezne etaže se izdela mulda v širini ca 50 cm. V okviru sanacije se 

izvrši dokončno oblikovanje osnovne etaže in oblikovanje končne brežine izvrši tako, da je končni 

naklon etažne brežine 72° ali manj, generalni naklon kamnoloma pa do 57°. 

 

V okviru biološke sanacije se na predhodno poravnana tla nasuje kamnolomska jalovina in zemljina 

v debelini vsaj 50 cm (20/30 cm jalovine + 20/30 cm humusa) ter izvrši zatravitev in posamično 

saditev drevja. Debelina zemljatega nasutja je lahko večja, odvisno od količine kamnolomske jalovine 

in kamnolomskih materialov, ki nimajo prodajne vrednosti. Sanacija brežin bo potekala od zgoraj 

navzdol, praktično po celem obodu kamnoloma, sanacija platoja poglobitve pa se izvede po 

končanem izkoriščanju kamnoloma. Ker je prvotna kultura gozd, bo večina površin pogozdenih. 

 

Izvajanje tehnične in biološke sanacije poteka sprotno in ju zato lahko poimenujemo 'sprotna 

sanacija'. Po zaključeni sprotni sanaciji sledi 'končna sanacija'. Na koncu tega postopka se pridobi 

dovoljenje za opustitev rudarskih del. 
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3. Komunalna oprema in druga GJI na območju OPPN 

 

3.1 Obstoječa komunalna ureditev  

Območje OPPN se nahaja v južnem delu občine Žalec, južno od naselja Liboje. Vključuje vzhodno 

pobočje Kotečnika do lokalne ceste Liboje–Petrovče. Gre za območje pridobivalnega prostora za 

pridobivanje tehničnega kamna – apnenca in dolomita. 

 

Na območje kamnoloma sta zgrajena dva obstoječa cestna priključka, ki sta potrebna rekonstrukcije. 

Vhod na osnovni plato kamnoloma je z vzhodne strani z odcepom z lokalne ceste. 

 

Dostopna cesta oz. cesta, po kateri se odvaža material, poteka skozi več naselij.  

Transport, ki nastaja zaradi dejavnosti kamnoloma,  se odvija po lokalnih cestah: 

- LC 490091 (Liboje–Zabukovica),  

- LC 490012 (Kasaze–Liboje) in  

- LC 490011 (Petrovče–Kasaze), ki se v naselju Petrovče priključuje na regionalno cesto R2-447 

Medlog–Petrovče–Žalec. 

 

Na vzhodnem delu OPPN se nahaja javni vodovod v izvedbi AC DN 250 mm. Objekti na območju 

kamnoloma se oskrbujejo z vodo iz omenjenega vodovoda. V primeru močno povečane porabe vode 

na podlagi projektantskega izračuna bo potrebno obstoječi priključek zamenjati s cevjo večjega 

preseka. 

 

Na območju OPPN je obstoječa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura (GJI), 

ki omogoča dejavnost kamnoloma, in sicer: 

− komunalna oprema 

o cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 

o vodovodno in hidrantno omrežje, 

o kanalizacija padavinske odpadne vode. 

− druga gospodarska javna infrastruktura (GJI): 

o elektroenergetsko omrežje, 

o telekomunikacijsko (TK) omrežje. 

 

Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 

36/14, 46/15, 10/18). 

 

3.2 Nova komunalna oprema  

V nadaljevanju prikazujemo predvidena vlaganja v novo komunalno opremo oz. rekonstrukcije, na 

javni komunalni opremi, ki bodo nastale zaradi delovanja kamnoloma, ki je predmet obravnavanega 

OPPN.  
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Nova javna komunalna oprema na območju OPPN ni predvidena. Gre za območje OPPN, ki se nanaša 

na delovanje kamnoloma Liboje, ki je v upravljanju podjetja VOC Ekologija, d.o.o.  

Posledica delovanja kamnoloma je znatni tovorni promet, ki poteka po bližnjih javnih cestah, ki so 

posledično zaradi tega zelo obremenjene. 

V skladu z določbami OPPN je investitor oz. koncesionar kamnoloma v določenem deležu dolžan 

pokriti stroške, ki izhajajo iz sanacijskih in investicijskih ukrepov za obremenjeno cestno omrežje ter 

mostove, kjer se odvija tovorni promet, ki je posledica delovanja kamnoloma. 

 

3.2.1 Cestno omrežje in cestna razsvetljava 

Kamnolom Liboje leži tik ob lokalni cesti LC 490091 Liboje–Zabukovica v bližini naselja Liboje. 

Dostop do kamnoloma je urejen preko lokalnih cest LC 490091 (Liboje–Zabukovica), LC 490012 

(Kasaze–Liboje) in LC 490011 (Petrovče–Kasaze), ki se v naselju Petrovče priključuje na regionalno 

cesto R2-447 Medlog–Petrovče–Žalec. 

 

Kot strokovna podlaga za pripravo OPPN, je bil izdelan »Elaborat z analizo obstoječega stanja ter 

oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v dobi izkoriščanja (strokovne 

podlage)«, izdelal Omega Consult d.o.o. Ljubljana, šifra projekta 14/19-SLO, september 2019; s 

prilogo Poročilo o oceni stanja voziščne konstrukcije LC 490011, LC 490012, LC 490091; Igmat 

d.d., št. 091-POZ-19, Ljubljana, avgust 2019.  

 

V Elaboratu so opisane in ocenjene prometne obremenitve, predlagani investicijski ukrepi za cestno 

omrežje ter določen delež povzročitelja – kamnoloma Liboje, katerega tovorna vozila predstavljajo 

prekomeren promet.  

 

Iz odloka OPPN izhaja, da so sanacijski ukrepi cestnega omrežja, sledeči: 

- Nosilnost obstoječih voziščnih konstrukcij je zadostna za normalni promet, ni pa zadostna za 

dodatni tovorni promet. Na posameznih delih lokalnih cest je nosilnost obstoječe voziščne 

konstrukcije zadostna in ukrepi niso potrebni. 

- V načrtovani dobi 10-ih let je potrebno voziščno konstrukcijo ojačati in zagotoviti 12 cm (8+4) 

debeline asfaltne krovne plasti na odsekih, ki so opredeljeni v elaboratu.  

- Izračunano je, da bo po lokalnih cestah v naslednjih 30-ih letih dnevno od 105 do 111 prevozov 

tovornih vozil v obe smeri (od tega od 59 do 65 prevozov težkih tovornih vozil nad 7 ton in 45 

prevozov tovornih vozil s priklopom, glede na različne pododseke lokalnih cest), kar pomeni 

dnevno od 52 do 55 težjih tovornih vozil v eni smeri.  

- Po obravnavanih lokalnih cestah LC 490011 Petrovče–Kasaze, LC 490012 Kasaze–Liboje in 

delno LC 490091 Liboje–Zabukovica bo v naslednjih 30 letih prepeljano več kot 11,4 mio ton 

količine izkopanega materiala iz kamnoloma Liboje oz. 380.000 ton letno. 

- Določene pododseke je potrebno urediti takoj. Pododseki so podrobneje opredeljeni v Elaboratu. 

- Določene pododseke je potrebno urediti v obdobju naslednjih 10 let. Pododseki in potrebni 

investicijski ukrepi na posameznih pododsekih so podrobneje opredeljeni v Elaboratu. 

- Po izvedbi sanacijskih ukrepov v času obratovanja kamnoloma mora upravljavec cest izvajati 

kontrolne preglede stanja vozišč obremenjenih cest in ob morebitnih večjih poškodbah ustrezno 

ukrepati. Ko se stanje vozišča ter voziščne konstrukcije toliko poslabša, da so potrebni »novi« 

sanacijski ukrepi, koncesionar kamnoloma pristopi k izdelavi novega Elaborata z analizo 

obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v dobi 
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izkoriščanja kamnoloma Liboje oziroma dodatka k izdelanemu elaboratu, kjer se ponovno določi 

potrebne ukrepe in delitev stroškov med upravljavca cest in koncesionarja kamnoloma. 

 

Predlog ukrepov, ki je bil izdelan na podlagi ocenjenih lastnosti vozišča, terenskega pregleda, ocene 

števila tovornih vozil iz kamnoloma Liboje (zaradi izkoriščanja mineralnih surovin) in »Kataloga 

ukrepov« je bil izdelan za investicijsko vzdrževanje obravnavanih lokalnih cest. 

 

Točne lokacije pododsekov lokalnih cest, na katerih so potrebni posamezni ukrepi, so izbrane na 

podlagi prometnih obremenitev, ocene MSI, podatkov o obstoječi voziščni konstrukciji in njeni 

nosilnosti ter terenskega ogleda. 

 

Vsi spodaj podani ukrepi, ki se bodo izvedli kot investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, so bili 

določeni in izhajajo iz izdelanega Elaborata z analizo obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode 

in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v dobi izkoriščanja (strokovne podlage)«, izdelal Omega 

Consult d.o.o. Ljubljana, šifra projekta 14/19-SLO, september 2019; s prilogo Poročilo o oceni stanja 

voziščne konstrukcije LC 490011, LC 490012, LC 490091; Igmat d.d., št. 091-POZ-19, Ljubljana, 

avgust 2019: 

 

Za sanacijo poškodb na lokalni cesti LC 490011 Petrovče – Kasaze so predvideni naslednji ukrepi: 

1. Rezkanje in preplastitev (REZK, PREP 8+4): 

- rezkanje obstoječih asfaltnih slojev v debelini 5 cm; 

- izkop nevezane nosilne plasti v debelini 7 cm; 

- izvedba bituminizirane nosilne plasti v debelini 8,0 cm (AC 22 base 8 cm); 

- izvedba bituminizirane obrabne plasti v debelini 4,0 cm (AC 11 surf 4 cm). 

2. Rezkanje in preplastitev (REZK 4): 

- rezkanje obstoječih asfaltnih slojev v debelini 4 cm; 

- izvedba bituminizirane obrabne plasti v debelini 4,0 cm (AC 11 surf 4 cm). 

3. Na območju večjih poškodb na vozišču se izvedejo lokalne sanacije (LS), ki vključujejo: 

- izkop nevezane nosilne plasti v debelini 20 cm; 

- izvedba nevezane nosilne plasti iz drobljenca (0/32 mm) v debelini 20 cm. 

 

Za sanacijo poškodb na lokalni cesti LC 490012 Kasaze – Liboje so predvideni sledeči ukrepi: 

1. Rezkanje in preplastitev (REZK, PREP 8+4): 

- rezkanje obstoječih asfaltnih slojev v debelini 7,5 cm; 

- izkop nevezane nosilne plasti v debelini 4,5 cm; 

- izvedba bituminizirane nosilne plasti v debelini 8,0 cm (AC 22 base 8 cm); 

- izvedba bituminizirane obrabne plasti v debelini 4,0 cm (AC 11 surf 4 cm). 

2. Rezkanje in preplastitev (REZK, PREP 4): 

- rezkanje obstoječih asfaltnih slojev v debelini 4 cm; 

- izvedba bituminizirane obrabne plasti v debelini 4,0 cm (AC 11 surf 4 cm). 

3. Obnova (OBNO): 

rezkanje obstoječih asfaltnih slojev v debelini 7,5 cm; 

- izkop nevezane nosilne plasti v debelini 41,5 cm in priprava temeljnih tal na globini 49 

cm; 

- utrditev temeljnih tal in dosutje ter utrditev nosilne plasti iz drobljenca v debelini 37 cm; 

- izvedba bituminizirane nosilne plasti v debelini 8,0 cm; 

- izvedba bituminizirane obrabne plasti v debelini 4,0 cm. 
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4. Na območju večjih poškodb na vozišču se izvedejo lokalne sanacije (LS), ki vključujejo: 

- rezkanje obstoječih asfaltnih slojev v debelini 3,5 cm; 

- izkop nevezane nosilne plasti v debelini 41,5 cm; 

- izvedba nevezane nosilne plasti iz drobljenca (0/45 mm) v debelini 37 cm; 

- izvedba bituminizirane nosilne plasti v debelini 8,0 cm (AC 22 base 8 cm). 

 

 

Za sanacijo poškodb na lokalni cesti LC 490091 Liboje – Zabukovica so predvideni sledeči ukrepi: 

1. Rezkanje in preplastitev (REZK, PREP 8+4): 

- rezkanje obstoječih asfaltnih slojev v debelini 8,5 cm; 

- izkop nevezane nosilne plasti v debelini 3,5 cm; 

- izvedba bituminizirane nosilne plasti v debelini 8,0 cm (AC 22 base 8 cm); 

- izvedba bituminizirane obrabne plasti v debelini 4,0 cm (AC 11 surf 4 cm). 

2. Na območju večjih poškodb na vozišču se izvedejo lokalne sanacije (LS), ki vključujejo: 

- izkop nevezane nosilne plasti v debelini 20 cm; 

- izvedba nevezane nosilne plasti iz drobljenca (0/45 mm) v debelini 20 cm. 

 

Na spodnji sliki so prikazani vsi zgoraj našteti predvideni ukrepi na določenih odsekih lokalnih cest 

(na sliki označeno z barvami rumena, temno modra, svetlo modra, vijolična, turkizno zelena).  

Na trasi lokalnih cest, kjer ukrepi zaenkrat niso potrebni, je označeno z zeleno barvo (zelena barva 

na sliki – ukrepi niso potrebni).  

 

 

 

Na predmetnih lokalnih cestah se nahajajo tudi mostovi, morebitni ukrepi na teh mostovih so predmet 

posebnega projekta sanacije. Za te ukrepe je bila izdelana projektna dokumentacija PZI, ki je 

predstavljena v naslednjem poglavju. 
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Slika 3: Prikaz predvidenih sanacijskih ukrepov na LC 490011, LC 490012 in LC 490091 

(vir: Elaborat z analizo obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v 

dobi izkoriščanja, Omega Consult d.o.o. Ljubljana, september 2019) 
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Ostali sanacijski ukrepi v okviru urejanja cestnega omrežja 
 

Poleg ukrepov, opredeljenih v Elaboratu in v odloku OPPN, so obvezni tudi naslednji ukrepi (izven 

območja OPPN): 

 

- Koncesionar mora v vsaj 50% deležu sofinancirati izvedbo investicijskih ukrepov na mostu čez 

Savinjo in na mostu čez inundacijsko odprtino na LC 490010 Petrovče–Kasaze v skladu s PZI 

dokumentacijo, ki je bila izdelana (s strani podjetja Omega consult d.o.o.) in ki predvideva 

izvedbo naslednjih ukrepov: 

- Na obeh mostovih je predvidena izvedba zamenjave dotrajanega krova, v sklopu katere se 

izvede tudi razširitev mostu z dograditvijo hodnika za pešce. Po razširitvi razširjen prečni 

prerez na obeh mostovih je sledeč: 

o Širina vozišča med robniki  6,00 m 

o Širina enostranskega hodnika za pešce 1,55 m 

o Širina varnostnega hodnika  0,75 m 

o Prostor za ograjo   2x 0,25 m 

o Skupaj     8,80 m 

 

- Izvedba ojačitev nosilne konstrukcije za povečanje nosilnosti mostu, tako da bo ta 

ustrezala obtežni shemi s tipskim vozilom SLW 600 po DIN 1072. 

 

- Koncesionar mora po potrebi financirati izvedbo investicijskih ukrepov za povečanje nosilnosti 

tudi na ostalih mostovih, ki se nahajajo na LC 490091 (Liboje–Zabukovica), LC 490012 

(Kasaze–Liboje) in LC 490011 (Petrovče–Kasaze), za katere upravljalec navedenih občinskih 

cest med izvajanjem kontrolnih pregledov, v času izvajanja gospodarske dejavnost kamnoloma 

Liboje ugotovi, da je zanje obremenitev s tovornimi vozili iz kamnoloma Liboje prevelika in da 

je zato na teh mostovih potrebno izvesti ustrezne investicijske ukrepe za zagotovite zadostne 

nosilnosti. 

Strošek za izvedbo teh investicijskih ukrepov krije koncesionar kot povzročitelj prekomerne 

obremenitve mostov. 

 

Cestna razsvetljava 
 

Javna razsvetljava na območju OPPN ni predvidena. 

 

Uredi se javna razsvetljava v sklopu rekonstrukcije mostov, ki se bodo sanirali zaradi 

obremenjenosti, ki nastaja zaradi tovornega prometa iz kamnoloma. 

 

V skladu z ZUreP-2 cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna 

razsvetljava predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah Ur. l. RS, št. 109/10, 

48/1, 36/14, 46/15 in 10/18). 
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3.2.2 Padavinska odpadna kanalizacija  

Na območju OPPN je delno že izvedena meteorna kanalizacija. V območju B (na najnižjem nivoju) 

so izvedeni usedalniki, podzemni rezervoar, lovilci olj in iztok očiščenih voda v potok Libojska 

Bistrica, ki teče vzhodno od predvidenega območja ob lokalni cesti.  

Predvidena meteorna kanalizacija se skladno s faznostjo izvaja ob tehnični sanaciji kamnoloma, po 

izvedeni eksploataciji, ko se izdela sistem muld po etažah.  

Na območju OPPN ni javne kanalizacije meteornih voda. 

 

V sklopu urejanja obstoječega cestnega priključka na lokalno cesto LC 490091, se uredi tudi 

meteorna kanalizacija: 

- Urediti je potrebno odvajanje odpadnih padavinskih voda z območja kamnoloma preko lokalne 

ceste v potok Libojska Bistrica in urediti cestni priključek kamnoloma na lokalno cesto LC 

490091 skladno z določbami predpisov, ki urejajo priključevanje cest.  

- Odpadne padavinske vode z utrjenih in drugih za vodo neprepustnih površin na območju 

kamnoloma, cestnega priključka, streh stavb in parkirišč ne smejo pritekati na lokalno cesto ali 

na njej celo zastajati, zato je v projektni dokumentaciji potrebno predvideti ustrezno 

odvodnjavanje teh površin z ustreznimi skloni in meteorno kanalizacijo. 

3.2.3 Komunalna odpadna kanalizacija  

Na območju OPPN ni kanalizacije komunalnih odpadnih vod. Za zaposlene se uporabljajo premične 

kemične sanitarije, ki se jih uporablja in vzdržuje skladno s predpisano zakonodajo. 

 

V sklopu ureditev tudi ni predvidena gradnja kanalizacija komunalnih odpadnih vod. 

 

3.3. Druga gospodarska GJI na območju OPPN 

3.3.1 Elektroenergetsko omrežje 

Območje OPPN ima svojo transformatorsko postajo za dovod elektrike. Transformatorska postaja se 

napaja iz obstoječega voda elektrike, ki poteka ob vzhodnem delu območja. 

Obstoječi objekti in tehnologija kamnoloma Liboje so priključeni na distribucijsko omrežje preko 

merilnega mesta št. 2-1619 z zakupljeno priključno močjo 650 kW v odjemni skupini "Odjem na SN" 

Merilno mesto se nahaja v transformatorski postaji TP Liboje Kamnolom, katera je v lasti lastnika 

kamnoloma.  

Priključna moč se ne bo povečala. 

3.3.2 TK  in KKS omrežje 

Servisni objekt na območju OPPN ima obstoječ telefonski priključek. Vzhodno od območja OPPN 

poteka obstoječe TK omrežje.  

Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je potrebno v sodelovanju s predstavnikom 

upravljalca predvideti in vrisati idejne trase TK vodov in TK kanalizacije v idejno dokumentacijo.  

Na območju OPPN ni kabelsko komunikacijskega omrežja (KKS). Ta poteka zunaj območja OPPN. 

Priklop objektov na območju OPPN ni predviden.  
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4. Ocena stroškov investicij 

 

4.1 Ocena stroškov za komunalno opremo 

Za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo se ocena stroškov povzame iz 

strokovnih podlag za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne 

infrastrukture. 

 

Kot določa Pravilnik o elaboratu ekonomike, se lahko ocena investicijskih stroškov za komunalno 

opremo in drugo GJI, pridobi iz: 

- strokovnih podlag, 

- stroški se lahko ocenijo na podlagi povprečnih stroškov gradnje komunalne opreme na hektar 

zemljišča v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del pravilnika o elaboratu ekonomike, 

- z uporabo ocenjenih primerljivih povprečnih stroškov gradnje, 

- stroške oceni pripravljavec ali izdelovalec elaborata ekonomike ob upoštevanju dejanske 

rešitve komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki je načrtovana v 

OPPN. 

 

Za potrebe priprave OPPN so bile izdelane strokovne podlage Elaborat z analizo obstoječega stanja 

ter oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v dobi izkoriščanja (strokovne 

podlage), Omega Consult d.o.o. Ljubljana, šifra projekta 14/19-SLO, september 2019 ter PZI, 

Razširitev in sanacija mostu čez Savinjo in mostu čez inundacijsko odprtino na LC 490010 Petrovče 

– Kasaze, Inženirsko statični biro, d.o.o., št. 954/20, november 2020;  iz katerih izhajajo ocenjeni 

stroški predvidenih investicij v javno komunalno opremo (sanacijski ukrepi za cestno omrežje in 

sanacijski ukrepi za mostove). 

 

Vsi ocenjeni stroški v nadaljevanju so podani na omenjeni način. Gre za projektantske cene, ki so 

informativne narave. Vrednost del se pridobi na osnovi razpisa, z izbiro najugodnejšega izvajalca. 

 

Občina načrtuje finančna sredstva za rekonstrukcijo komunalne opreme v načrtu razvojnih 

programov občinskega proračuna, v skladu z roki za izvedbo gradbenih del.  

 

Ocena stroškov za pridobivanje zemljišč ni vključena v stroške, saj gre povsod za obstoječe cestne 

površine.  

4.1.1 Cestno omrežje  

Kot izhaja iz navedenega Elaborata z analizo obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in 

sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v dobi izkoriščanja (strokovne podlage)«, izdelal Omega 

Consult d.o.o. Ljubljana, šifra projekta 14/19-SLO, september 2019, se skladno z metodologijo iz 

»Pravilnika o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne 

obremenitve javnih cest s tovornimi vozili« (Ur. l. RS, št. 7/12) (v nadaljevanju Pravilnik) deleže 

stroškov izvedbe določa na tri načine. 
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V predmetnem elaboratu so bile preverjene voziščne konstrukcije na odsekih lokalnih cest, po katerih 

poteka tovorni promet iz kamnoloma Liboje. Ugotovljeno je bilo, da je nosilnost obstoječih voziščnih 

konstrukcij zadostna za normalni promet, ni pa zadostna za dodatni tovorni promet. Na posameznih 

delih lokalnih cest pa se je pokazalo, da je nosilnost obstoječe voziščne konstrukcije zadostna.  

 

V skladu s tem, je bila za določitev vpliva prekomernega tovornega prometa iz kamnoloma, 

uporabljena metoda izračuna po Prilogi 4 (večinoma) oz. Prilogi 5 iz Pravilnika. 

 

Tabela 1: Ocena vrednosti  predvidenih investicij – sanacijski ukrepi na LC 

 
Vir: Elaborat z analizo obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v dobi 

izkoriščanja (strokovne podlage), Omega Consult d.o.o. Ljubljana, šifra projekta 14/19-SLO, september 2019 

 

Ocenjeni stroški ukrepov znašajo 719.499 (z DDV), od tega znaša delež povzročitelja (VOC 

Ekologija d.o.o.) 81,71 %, kar je ocenjeno na 587.924 EUR (z DDV) oz. 58.792,40 EUR letno (v 

dobi 10 let). 
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K strošku povzročitelja se skladno z 8. členom Pravilnika prištejejo še stroški pridobivanja podatkov 

in izdelave Elaborata z oceno škode na javni cesti in sanacijskimi ukrepi, ki skupaj znašajo 17.559 

EUR (z DDV). 

 

Ocenjeni skupni stroški sanacijskih ukrepov ne zajemajo stroškov morebitnih ukrepov na mostovih, 

ki se nahajajo na predmetnem območju. 

 

Stroški investicij za sanacijske ukrepe na mostovih, na omenjenih lokalnih cestah, pa izhajajo iz 

projektne dokumentacije PZI, Razširitev in sanacija mostu čez Savinjo in mostu čez inundacijsko 

odprtino na LC 490010 Petrovče – Kasaze, Inženirsko statični biro, d.o.o., št. 954/20, november 2020.  

 

Delež investitorja pri skupnih stroških za te investicije izhaja iz določil Odloka OPPN (2.odstavek, 

6.točka, 15.člen) in znaša 50% skupnih stroškov. Zneski so prikazani v spodnji tabeli.  

 

Tabela 2: Ocena vrednosti  predvidenih investicij – mostne konstrukcije 
Z. 

št. 

Investicije Celotni 

stroški 

ukrepov 

[€] 

Vrednost 

stroškov- 

občina 

[€] 

Vrednost 

stroškov- 

investitor 

[€] 

1. Izvedba razširitve in rekonstrukcije mostu čez 

Savinjo in mostu čez inundacijsko odprtino na 

cesti LC 490011 Petrovče – Kasaze * 459.016,40 229.508,20 229.508,20 

 STROŠKI SKUPAJ brez DDV 459.016,40 229.508,20 229.508,20 

 DDV 22% 100.983,61 50.491,80 50.491,80 

 STROŠKI SKUPAJ z DDV 560.000,00 280.000,00 280.000,00 

OPOMBE:  

*strošek je razdeljen med občino in koncesionarja kamnoloma v razmerju 50% -50% v skladu z določbami iz 

Odloka OPPN in s podatki iz elaborata PZI, Razširitev in sanacija mostu čez Savinjo in mostu čez inundacijsko 

odprtino na LC 490010 Petrovče – Kasaze, Inženirsko statični biro, d.o.o., št. 954/20, november 2020; 

4.1.5 Zbirnik ocene stroškov za izgradnjo komunalne opreme 

V oceni investicij v komunalno opremo so bile upoštevane naslednje predpostavke: 

- Stroški projektne in investicijske dokumentacije so zajeti v ocenjenih stroških; 

- Stroški pridobivanja zemljišč za javne površine, niso zajeti v stroških, saj gre za obstoječe 

cestne površine; 

- V vrednosti investicije je 22% DDV prikazan.  V primeru, da bo investitor občina mora pri 

cestah in meteorni kanalizaciji pri izračunih upoštevati 22% DDV, saj te postavke 

predstavljajo predmet obdavčitve, ki si ga občina ne more odšteti. 
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Tabela 3: Ocena vrednosti  predvidenih investicij v komunalno opremo  
Investicije Vrednost 

[€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ  / 

2. STROŠKI GRADNJE (REKONSTRUKCIJE) KOMUNALNE 

OPREME: 

- CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA   

- Sanacija cestnega omrežja (glej tabelo 1) 589.753,00 

- Elaborat z oceno škode 14.392,00 

- Sanacija mostne konstrukcije (glej tabelo 2) 459.016,40 

  

STROŠKI SKUPAJ brez DDV 1.063.161,40 € 

DDV 22% 233.895,51 € 

STROŠKI SKUPAJ z DDV 1.297.056,91 € 

 

Ocena stroškov nove komunalne opreme ne vključuje stroškov izgradnje elektroenergetskega, 

telekomunikacijskega in plinovodnega omrežja, ki ne spadajo med omrežja za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste 

in druge javne površine).  
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5. Viri financiranja in etapnost izvedbe 

 

5.1 Viri financiranja 

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) občina zagotavlja gradnjo komunalne opreme. 

Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov 

(sredstva EU).  

 

Občina načrtuje finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v načrtu razvojnih programov 

občinskega proračuna, v skladu z roki opremljanja, ki izhajajo iz programa opremljanja, kot je 

določeno z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 

prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19). 

 

Če ob začetku veljavnosti programa opremljanja finančna sredstva za izvedbo opremljanja na 

posameznem območju opremljanja še niso vključena v načrt razvojnih programov občinskega 

proračuna, jih občina vanj vključi najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa 

opremljanja. 

 

V konkretnem primeru iz Odloka OPPN izhaja, da mora koncesionar kamnoloma Liboje (podjetje 

VOC Ekologija d.o.o.) kriti del stroškov sanacijskih ukrepov na javni komunalni opremi (ceste z 

mostnimi konstrukcijami), ki so zaradi izvajanja dejavnosti kamnoloma (znatni tovorni promet) zelo 

obremenjene in posledično hitreje obrabljene.  

Koncesionar mora z Občino Žalec kot upravljavko občinskih cest, po katerih bo za potrebe 

delovanja kamnoloma potekal tovorni promet, skleniti pogodbo o določitvi sanacijskih ukrepov na 

navedenih občinskih cestah in o razmerju delitve stroškov za izvedbo teh ukrepov.  

 

V Odloku OPPN je določeno, da koncesionar – investitor prevzema del sanacijskih stroškov, kot 

izhaja iz izdelanega Elaborata z analizo obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in 

sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah v dobi izkoriščanja (strokovne podlage)«, izdelal Omega 

Consult d.o.o. Ljubljana, šifra projekta 14/19-SLO, september 2019.  

Iz tega dokumenta izhaja, da delež podjetja VOC Ekologija d.o.o. pri sanacijskih ukrepih na 

določenih lokalnih cestah (LC 490011, 490012 in 490091), znaša 81,71 %. K temu se prišteje še 

strošek izdelave elaborata z analizo stanja, kar znaša 17.559,00 EUR (z DDV). 

 

Prav tako iz določil Odloka OPPN izhaja, da koncesionar prevzema 50% delež stroškov pri 

sanacijskih ukrepih za mostne konstrukcije na delu lokalnih cest, kjer poteka promet tovornih vozil 

iz kamnoloma. Na podlagi izdelanega PZI projekta - PZI, Razširitev in sanacija mostu čez Savinjo in 

mostu čez inundacijsko odprtino na LC 490010 Petrovče – Kasaze, Inženirsko statični biro, d.o.o., št. 

954/20, november 2020; izhaja tudi delež 50 %, ki ga prevzema koncesionar kamnoloma, to je znesek 

280.000,00 EUR (z DDV). 

 

Obe ugotovitvi sta upoštevani v spodnji tabeli. 
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Tabela 4: Viri financiranja obravnavane investicije 
Viri financiranja Znesek brez DDV Znesek z DDV – 

(nepovratni DDV)* 

1. Sredstva proračuna občine Žalec 337.356,20 € 411.574,60 € 

2. VOC Ekologija d.o.o. 725.805,20 € 885.482,31 € 

3. Ostali viri 0,00 € 0,00 € 

Skupaj 1.063.161,40 € 1.297.056,91 € 

*DDV je vključen, ker gre za postavko cestno omrežje in si ga občina ne more odbiti kot vstopni 

davek. 

5.2 Etapnost izvedbe 

Načrtovane ureditve znotraj območja OPPN za izkoriščanje v pridobivalnem prostoru, ki neposredno 

določa količino odkopnih zalog, se razdeli po posameznih fazah v skladu z določili 11. člena odloka 

OPPN. Sanacija obsega tehnično in biološko sanacijo. 

 

Etapnost pri urejanju javne komunalne opreme oz. potrebnih sanacijskih ukrepov, ki so določeni na 

podlagi Odloka OPPN in so predstavljeni v zgornjih poglavjih, ni določena.  

 

Posegi se bodo izvedli na podlagi projektne dokumentacije PZI, ki je za sanacijo mostu čez Savinjo 

in mostu čez inundacijsko odprtino na LC 490010 Petrovče – Kasaze, že izdelana.  

Trenutno je v objavi razpis za izvajalca gradbenih del. Predviden čas trajanja javnega naročila je 5 

mesecev. Dodamo lahko še 1 mesec za podpis pogodbe.  

 

Tabela 5: Terminski plan izvedbe za mostne konstrukcije 

Aktivnost Rok izvedbe 

1. Začetek gradnje – sanacijski ukrepi komunalne opreme 

(mostne konstrukcije po PZI dokumentu) 

Leto t 

2. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oz. rok možne 

priključitve na novo komunalno opremo 

Leto t + 6 mesecev* 

*Opombe: t=oznaka za začetno leto gradnje; t+1=začetno leto + 1 leto; 

 

V terminskem planu sta podana dva osnovna mejnika, ki izhajata iz Uredbe o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 

34/19). 

 

Izvedba ukrepov za preplastitev lokalnih cest, ki je prav tako predvidena, pa se bo izvedla na 

podlagi vzdrževalnih del, kot izhaja iz določil Odloka OPPN in izdelanega Elaborata z analizo 

obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih cestah. Glede na 

stanje vozišč in prometne obremenitve so bili ugotovljeni potrebni investicijski ukrepi na posameznih 

pododsekih. Ukrepi so predvideni za dobo 10 let. 

 

V skladu z določili Odloka OPPN mora po izvedbi sanacijskih ukrepov, v času obratovanja 

kamnoloma, upravljavec cest izvajati kontrolne preglede stanja vozišč obremenjenih cest in ob 

morebitnih večjih poškodbah ustrezno ukrepati. Ko se stanje vozišča ter voziščne konstrukcije toliko 

poslabša, da so potrebni »novi« sanacijski ukrepi, koncesionar kamnoloma pristopi k izdelavi novega 
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Elaborata z analizo obstoječega stanja ter oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi na lokalnih 

cestah v dobi izkoriščanja kamnoloma Liboje oziroma dodatka k izdelanemu elaboratu, kjer se 

ponovno določi potrebne ukrepe in delitev stroškov med upravljavca cest in koncesionarja 

kamnoloma. 

 

Terminski načrt se lahko spremeni, glede na začetek gradnje in sredstva, ki jih bo občina morala 

zagotoviti v proračunu.  
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6. Družbena infrastruktura na območju OPPN 

 

6.1 Vsebina elaborata ekonomike glede družbene infrastrukture 

Pravilnik o elaboratu ekonomike predvideva, da bi nove prostorske ureditve (OPPN) lahko vplivale 

na naslednje vrste družbene infrastrukture: 

- objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole); 

- objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja); 

- športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti). 

 

OPPN obravnava območje obstoječega kamnoloma Liboje v občini Žalec. Kamnolom Liboje je v 

Sloveniji po rudarsko tehničnih merilih med zahtevnejšimi kamnolomi tako po geoloških in 

morfoloških danostih kakor tudi po legi v prostoru. V pridobivalnem prostoru, predvidenem z OPPN, 

je 4.040.000 m3 materiala v raščenem stanju. Pri proizvodnji 300.000 t na leto je v ležišču za okoli 36 

let mineralne surovine. 

Nove prostorske ureditve na območju OPPN ne bodo vplivale na dodatno poselitev območja, 

zato iz vidika družbene infrastrukture, ne bo dodatne obremenitve.  

 

Objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole) 

Načrtovane ureditve OPPN ne bodo povzročile takšnih obremenitev za javno mrežo vzgoje in 

izobraževanja, da bi bilo treba zaradi njih dograditi obstoječo ali zgraditi novo javno mrežo. 

 

Objekti javnega zdravstva na primarni ravni 

Načrtovane ureditve OPPN ne bodo povzročile takšnih obremenitev za javno zdravstvo na primarni 

ravni, da bi bilo treba zaradi njih dograditi obstoječo ali zgraditi novo javno mrežo. 

 

Športni objekti lokalnega pomena 

Načrtovane ureditve OPPN ne bodo povzročile takšnih obremenitev na športne objekte lokalnega 

pomena, da bi bilo treba zaradi njih dograditi obstoječe ali zgraditi nove športne objekte. 

 

 


