
't'-;

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE

Vojkova Ib, p.p. 2608, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (061) 17 84 000 Telefax: (061) 17 84 051

Številka: 354-05-46/98
Datum: 02.09.1998
Dato: cem-t_os

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave izdaja na podlagi
11. člena zakona o organizaciji in delovnem podro čju ministrstev (Uradni list RS,
št. 71/94) in drugega odstavka 59. č lena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96) ter drugega odstavka 204. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/1-94) na zahtevo Upravne enote Trbovlje, Leninov trg
4, 1420 Trbovlje št. 3700-49/98-TV z dne 03.07.1998 in 30.07.1998 v zadevi izdaje
okoljevarstvenega soglasja k lokacijskemu dovoljenju za zamenjavo tehnološkega
goriva iz mazuta v premog v Cementarni Trbovlje, investitorju Cementarna Trbovlje
d.d., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, naslednje

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

Stranki Cementarna Trbovlje d.d., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje se daje
okoljevarstveno soglasje k lokacijskemu dovoljenju za zamenjavo tehnološkega
goriv m žtii a v •remo_ Cementarni Trbovlje na zemljiš ču parc.št. 198, 1509/1,
1509/5, 1500/7 vse k.o. Trbovlje pod naslednjimi pogoji:

• v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati
omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporo č ila, navedena v Poro čilu
o vplivih na_9ko1je, ki ga je pod št. PVO-2/98 dne 14.04.1998 izdelala NVITA
d.o.o., Vrhovci c. IV/4, 1000 Ljubljana;

• v postopku izdaje uporabnega dovoljenja je potrebno dolo č iti čas poskusnega
obratovanja, v času njegovega trajanja pa je potrebno izvesti meritve emisij v
zrak, skladno z dolo čili uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi čnih virov
onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 73/94 in 68/96) ter meritve hrupa, skladno z
dolo č ili uredbe o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Ur.l. RS, št. 45/95
in 66/96); v primeru ugotovitve čezmernih obremenitev okolja v času
poskusnega obratovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne
okoljevarstvene ukrepe.



Obrazložitev

Upravna enota Trbovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje je z dopisom št. 3700-49/98-
TV z dne 03.07.1998 zahtevala od Ministrstva za okolje in prostor, Uprave RS za
varstvo narave okoljevarstveno soglasje k izdaji lokacijskega dovoljenja za zamenjavo
tehnološkega goriva iz mazuta  v premog v Cementarni Trbovlje stranki Cementarna
Trbovlje d.d., Kolodvorska ces . , , • Trbovlje.

Vlogi je bilo priloženo:

1. Lokacijska dokumentacija za zamenjavo tehnološkega goriva (mazut - premog), ki
jo je pod št. 01/98-502 dne 14.05.1998 izdelal IBT Konstrukcije Trbovlje d.o.o.,
Gimnazijska 14, 1420 Trbovlje;

2. Poročilo o vplivih na okolje za zamenjavo tehnološkega goriva Cementarna
Trbovlje d.d., ki ga je pod št. PVO-2/98 dne 14.04.1998 izdelala ENVITA d.o.o.,
Vrhovci c. IV/4, 1000 Ljubljana;

3. Osnutek lokacijskega dovoljenja investitorju Cementarna Trbovlje d.d.,
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje št. 3700-49/98-TV z dne 03.07.1998;

4. Javno naznanilo o javni predstavitvi in javni obravnavi poročila o vplivih na
okolje, objavljeno v oddajah Radia Trbovlje ter oznanjeno na krajevno obi čajen
nač in na oglasni deski Ob č ine Trbovlje.

Po zaključeni javni predstavitvi in javni obravnavi z zaslišanjem nosilca posega je
Upravna enota Trbovlje dne 30.07.1998 posredovala Ministrstvu za okolje in prostor,
Upravi RS za varstvo narave še slede če:

5. Predlog lokacijskega dovoljenja investitorju Cementarna Trbovlje d.d.,
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje št. 3700-49/98-TV z dne 30.07.1998;

6. Zapisnik o javni obravnavi in javnem zaslišanju nosilca posega v prostor v upravni
zadevi Cementarne Trbovlje d.d., Kolodvorska cesta 5, Trbovlje zaradi izdaje
lokacijskega dovoljenja za zamenjavo tehnološkega goriva v Cementarni Trbovlje
št. 3700-49/98-TV z dne 15.07.1998.

7. Pritožbe na nameravano spremembo na čina kurjenja v Cementarni Trbovlje Sušnik
Grošelj Ksenije z dne 09.07.1998 in 16.07.1998, Medvešek Marije z dne
13.07.1998 ter Macerl Uroša z dne 23.07.1998.
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Po 59. č lenu zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96) je potrebno pridobiti
okoljevarstveno soglasje za tiste posege v okolje, za katere je presoja vplivov na
okolje obvezna, kar po to čki G.12. 3. člena v povezavi s 5. členom uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 66/96)
velja tudi za zamenjavo tehnološkega goriva iz mazuta v premog v Cementarni
Trbovlje d.d..

Po pregledu vse zgoraj navedene dokumentacije in glede na sklepno oceno Poro č ila o
vplivih na okolje ter na podlagi zaključkov javne predstavitve in javne obravnave z
zaslišanjem nosilca nameravanega posega v okolje je pristojni organ ugotovil, da ni
zadržkov za izdajo okoljevarstvenega soglasja in je odlo čil, kakor je navedeno v
izreku.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena zakona o upravnih taksah je ta vloga takse
prosta.

Vroč iti:
- Upravni enoti Trbovlje
- spis
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