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REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA

TRBOVLJE
Mestni trg 4,1420 Trbovlje

Številka:3701-19/00
Datum: 15.01.2001

Republika Slovenija, Upravna enota Trbovlje, Mestni trg 4, izdaja na podlagi 34. in 37.
člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in pooblastila Načelnika Upravne enote
Trbovlješt.l21-17/91 z dne 07.09.1999, Uredbe Vlade Republike Slovenije o teritorialnem
obseguupravnih enot v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/94), 35. člena Zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in RS, št. 59/96 in 45/99), 15. in 209.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70100), po
poprejšnjemsoglasju Ministrstva za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Urad glavnega
zdravstvenega inšpektorata, pod št.351-02110/98- 35/P z dne 24.11.2000 in požarnega
soglasja Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,Izpostava Trbovlje pod št.4013-37005-C-64/98 z dne 12.01.2001, v zadevi izdaje
gradbenega dovoljenja za zamenjavo tehnološkega goriva iz mazuta na premog v
Cementarni Trbovlje d.d., Kolodvorska cesta 5, Trbovlje, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

I.CEMENTARl~I TRBOVLJE d.d., Kolodvorska cesta 5, Trbovlje, se izdaja gradbeno
dovoljenjeza zamenjavo tehnološkega goriva iz mazuta na premog v Cementarni Trbovlje,
na parc.št.198, 1509/1, 1509/5 in 150917 k.o.Trbovlje.

POGOJI GRADNJE:

1. Investitor je dolžan izpolniti vse pogoje pravnomočnega lokacijskega dovoljenja, št.
3700-49197 z dne 15.09.1998.

2. Investitor je dolžan izvajati vsa gradbena dela v celoti po projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja: "PRIPRAVA PREMOGA CET", projekt št.718/401 v juniju 2000
zvezek 1: - mapa 1 - splošni podatki, mapa 2 - strojno tehnološki del, - mapa 3 - elektro
del, mapa 4 - vodooskrba kompleksa CET, zvezek 2: mapa 5 - gradbeni del, mapa 6 -
statični račun betonske konstrukcije, mapa 7 -statični račun jeklene konstrukcije, ki ga je
izdelal !BT-MMI d.o.o., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje. Projekt je dne 28.12.2000
dopolnjen z notranjo hidrantno mrežo. Projekt in soglasja so sestavni del te odločbe.
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poštevati je pogoje, ki izhajajo iz soglasja Mi!listrst~_za zdravstvo, Zdravstvenega
Inšpektorata RS, Urad glavnega zdravstvenega inšpektorja, pod št. 351-02/10/98-35/P z
dne24.11.2000 in sicer:

pred priključitvijo obnovljenega internega cevovoda na konzurnno omrežje je izvršiti
dezinfekcijo internega cevovoda, ter si o tem pridobiti atest pooblaščene strokovne
1. • ••

nstitucije,

izpolnitipogoj iz poprejšnjega soglasja k lokacijskem dovoljenju.

Pred pričetkom izvajanja del mora objekt zakoličiti pooblaščena oseba pristojne
geodetskeuprave, zapisnik o zakoličbi je potrebno dostaviti na gradbeni inšpektorat.

Pričetek del mora izvajalec del priglasiti pri pristojni gradbeni inšpekciji najmanj 8 dni
predpričetkom del in sicer na predpisanem obrazcu.

Predpričetkom del je izvajalec del dolžan ustrezno urediti gradbišče, ga zavarovati po
veljavnihpredpisih ter med gradnjo ustrezno vzdrževati.

Gradnjo lahko izvaja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v
sodni register vpisano dejavnost gradbeništva oziroma ima takšno dejavnost priglašeno
pri Davčni upravi Republike Slovenije .

• Investitor mora zagotoviti strokovni nadzor nad gradnjo, ki ga lahko opravlja za to
usposobljenafizična ali pravna oseba.

Zaradi te gradnje ne smejo biti prizadete pravice in pravne koristi tretjih oseb. Škodo, ki
nastanezaradi kršitev pravic in pravnih koristi teh oseb, trpi investitor.

Po končani gradnji in pred uporabo mora investitor vložiti pri tukajšnji upravni enoti
zahtevekza tehnični pregled zgrajenega objekta in za izdajo uporabnega dovoljenja.

Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati dokazila navedena v 66. in 68. členu Zakona
o graditvi objektov, katera je treba na dan tehničnega pregleda predložiti komisiji za
tehnični pregled.

1.To gradbeno dovoljenje velja dve leti od njegove pravnomočnosti, investitor mora pred
pretekom tega roka pričeti z deli .

. Posebni stroški postopka za izdajo te odločbe niso zaznamovani.
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Obrazložitev:

Cementarna Trbovlje d.d., Kolodvorska cesta S, Trbovlje, je z vlogo dne 11.07.2000
zaprosilaza izdajo gradbenega dovoljenja za zamenjavo tehnološkega goriva iz mazuta na
premogv Cementarni Trbovlje, na parc.št.198, 150911, 1509/5 in 150917 k.o.Trbovlje.

Upravnemuorganu je predložil:

1. dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja: PRIPRAVA PREMOGA
CET", ki gaje izdelal !BT-MMI d.o.o., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje, pod št. projekta
71811401v juniju 2000,

2. pravnomočno lokacijsko dovoljenje št. 3700-49/97 z dne 15.09.1998 z lokacijsko
dokumentacijo št. 01/98-502 in odločbo št.3700-22/00 z dne 02.06.2000 o podaljšanju
veljavnostilokacijskega dovoljenja,

3. dokaziloo lastništvu - zemlj iškoknj ižni izpisek št. 3302/97 z dne 17.12.1997,

Naknadnopa še:
4. soglasje Elektro Ljubljana, PE Elektro Trbovlje pod št. RalEMI1 064/5 139 z dne

03.08.2000,
5. soglasjeJP Komunale Trbovlje za priključitev na kanalizacijsko omrežje št.3339-II z dne

18.07.2000,

Na podlagiurgence z dne 17.08.2000 je predložena še:
6. izjava, da investitor ni zavezanec za plačilo komunalnega prispevka št.

35003-128/00-0200IDT z dne 08.09.2000,

Predloženiprojekti pa še vedno niso bili v celoti skladni z lokacijsko dokumentacijo, niti
niso vsebovali dokazila, da je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, zato je dne
05.09.2000 investitor poslal pooblastilo za projektanta, da v njegovem imenu uskladi in
dopolni projektno dokumentacijo. Dne 20.09.2000 je projektant dvignil projekte, da jih
uskladi skladno za zahtevanim. Projekti so bili predloženi dne 26.10.2000.

Na podlagi predloženega je upravni organ dne 13.11.2000 z dopisi zaprosil Ministrstvo za
zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Urad glavnega zdravstvenega inšpektorja in
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Trbovlje, da po uradni dolžnosti izdata poprejšnji soglasji h gradbenemu
dovoljenjuna predloženo projektno dokumentacijo.

Dne 27.11.2000 je bilo pridobljeno poprejšnje soglasje Ministrstva za zdravstvo,
Zdravstvenega inšpektorata RS, Urad glavnega zdravstvenega inšpektorja, zdravstveno
soglasje pod št. 351-0271 0/98-35/P z dne 24.11.2000.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je dne 20.11.2000 poslal fax
sporočilo, da se predloži še študija požarne varnosti, ki je bila predložena že pred izdajo
lokacijskega dovoljenja.
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žarno soglasja Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in -~ ~,~
gimi nesrečami, Izpostava Trbovlje pod št. 4013-37005-C-64/98 z dne 12.12.2000 paje
avni organ prejel dne 15~12.2000, vendar je bilo le to izdano s pogoji, zato je upravni
anpozval investitorja, da dokumentacijo dopolni še z zahtevami, ki izhajajo iz požarnega
lasja.

28.12.2000je projektant dopolnil projektno dokumentacijo z notranjo hidrantno mrežo
s tem izpolnil pogoje iz požarnega soglasje, ki jih je potrebno izpolniti pred pričetkom
dnje, kot izhaja iz požarnega soglasja predloženega dne 15.01.2001 pod št.
13-37005-C-64/98z dne 12.01.2001.

ajšnji upravni organ je, kot to določa 41. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list
, št. 59/96), pregledal vso predloženo dokumentacijo in ugotovil, da je projekt izdelan v
adu s pogoji pravnomočnega lokacijskega dovoljenja in da ima projekt vse sestavne

:le, ki jih določa 19. člen istega zakona. Da gradnja ni v nasprotju z javnimi interesi in
resi občanovje bilo ugotovljeno že v lokacijskem postopku .

.ede na navedeno in skladno z določbami 33., 34., 35. 36. in 49. člena Zakona o graditvi
tiektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in RS št. 59/96) je bilo v postopku odločeno, kot
navedenov izreku tega dovoljenja.

a po tar.št. 1 in 39 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81100) v
ku 194.225,00SIT je plačana.

UK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo
okolje in prostor RS v roku 15 dni od vročitve. Pritožba se vloži pismeno ali ustno na

pisnik pri tukajšnji upravni enoti, kolkovana z 3.000,00 SIT upravne takse po tar. št. 2
onao upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00,44/00,81/00).~,
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Vodja oddelka za prostor,
promet in zveze

Jana KLINC - Čg,ŠNOVAR
~~ A,J~v,
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