
REPUBLIKA SLOVENIJA

UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

Številka: 3702 - 3/2004
Datum: 6. 12. 2004

Republika Slovenija, Upravna enota Trbovlje, izdaja na podlagi 25. člena Zakona o graditvi
objektov ZGO - 1 (Uradni list RS, št.110/2002 in 55/2003, 97/2003, 36/2004, 37/2004,
41/2004, 45/2004, 47/2004) - v nadaljnjem besedilu ZGO - l v zadevi izdaje uporabnega
dovoljenja za "pripravo premoga v Cementarni Trbovlje in "energetsko kineto", za
investitorja Lafarge cement d.d., Cementarna Trbovlje, Kolodvorska cesta 5, Trbovlje, ki ga
zastopa direktor Franc Blaznek, naslednje

UPORABNO DOVOLJENJE

I. Lafarge cement - u d.d., Cementarni Trbovlje, Kolodvorska cesta 5, Trbovlje se
izdaje	 uporabno	 dovoljenje za	 pripravo	 premoga	 v
Cementarni Trbovlje in energetsko kineto," na parc.št. 198, 1509/1, 1509/5, 1509/6,
.2801, .2803, .2804 in 1509/7 k.o.Trbovlje, ki je bila izvedena na podlagi projekta
izvedenih del pod št. proj. 7395/A/701; ki obsega načrte:

" zvezek 1 Objekti doziranja premogovega prahu; 1. splošni del, 2. strojno tehnološki
del, 3. gradbeni del in 4. elektro del izdelan v oktobru 2001,
Navodila za objekte za pripravo premoga, vodooskrbe in energetske kinete; 1.doziranje
premogovega prahu, 2. mletje premoga, 3. vodooskrba, 4. energetska kineta izdelan v
juniju 2004,
- " zvezek 2 " Objekti mletja premoga - strojno tehnološki del; 1. splošni podatki,
2.strojno tehnološki del, 3. požarni del izdelan v novembru 2003,
- " zvezek 3 " Objekti mletja premoga - gradbeni del;

3/1 - 1. splošni podatki, izstresališ če premoga s koridorjem, skladišče premoga, mlevnica
premoga izdelan v decembru 2003,
3/2 - 1. splošno, 2.izstresališče premoga s koridorjem statični račun, 3.skladišče premoga
statični račun izdelan v januarju 2004,
3/3 - 1.splošno, 2. mlevnica premoga stati čni račun - beton, 3. mlevnica premoga stati čni
račun - jeklo izdelan v januarju 2004,
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- " zvezek 4 " Objekti mletja premoga - elektro del; 1. splošni del, 2. elektro del izdelan v
novembru 2003,
- " zvezek 5 " Objekti mletja premoga - vodooskrba; l .splošni podatki, strojno-tehnološki
del, gradbeni del, elektro del izdelan v novembru 2003,
in gradbeni, strojni in elektro načrt; energetske kivete po platoju Cementarne Trbovlje,
pod št. proj. 7565/701 izdelan v oktobru 2003, ki jih je vse izdelal IBT SPI d.o.o.,
Gimnazijska cesta 16, Trbovlje in v skladu z geodetskim načrtom št. IBT
NGT-2004-5800/302-01, ki ga je izdelal IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o.,Gimnazijska
cesta 21, Trbovlje.

Objekt je zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem št. 3701-19/00 z dne 15.01.2001 in
enotnim dovoljenjem št. 3708-14/99-TV z dne 26.8.1999.

Projekti in geodetski načrt so sestavni del te odločbe.

Namen uporabe po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC - SI): 12510 industrijske stavbe.

II. Stroški postopka v višini 201.600,00 SIT so plačani na račun št. 26338-0090658940 in sicer
dne 7. 7.2004 ter v višini 58.800,00 SIT plačani na isti račun in sicer dne 8.11.2004.

Obrazložitev:

Lafarge Cement d.d., Cementarna Trbovlje, Kolodvorska cesta 5, Trbovlje, ki jo zastopa
direktor Franc BLAZNEK je z vlogo dne 13.02.2004 zaprosila za izdajo uporabnega
dovoljenja za "doziranje premogovega prahu, priprava premoga in energetsko kineto, na
zemljišču parc.št. 198, 1509/1, 1509/5, 1509/6, .2801, .2803, .2804 in 1509/7 k.o.Trbovlje.

Investitor je za doziranje premogovega prahu pridobil gradbeno dovoljenje št. 3701-19/00 z
dne 15.01.2001 in za del te investicije "priprava premoga" je bil opravljen tudi tehnični
pregled in izdana odločba o poskusnem obratovanju pod št. 3702-31/01 z dne 15.5.2003.
Investitor je na podlagi predmetne odlo čbe imel odrejeno poskusno obratovanje ter izvedbo
prvih meritev obratovalnega monitoringa. Po končanem poskusnem obratovanju investitir ni
predlagal ponovni tehnični pregled, ampak je za ta del investicije zahtevek umaknil, ki je bil
končan s sklepom št. 3702-31/01 z dne 1.4. 2004.

Za energetsko kineto pa je investitor pridobil enotno dovoljenje za gradnjo pod št.
3708-14/99-TV z dne 26. 8. 1999. In ker sta bili obe investiciji zaklju čeni približno v istem
obdobju je investitor podal zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja za obe hkrati.

S sklepom št. 3702-3/2004 z dne 6. 5. 2004 je bil razpisan tehni čni pregled predmetnega
objekta, ki je bil opravljen dne 26.5.2004. Vabilu na tehni čni pregled se poleg izvedencev in
inšpektorjev ter upravnega organa niso odzvali vabljeni predstavniki tistih soglasodajalcev, ki
so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. In sicer predstavnik JP
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Komunale Trbovlje, predstavnik Ministrstva za okolje, prostor in energijo RS, Uprava za
varstvo narave Ljubljana (sedaj ARSO) kot tudi ne predstavnik Elektro Ljubljana enote v
Trbovljah, kljub temu, da so bili v sklepu opozorjeni, da v kolikor se tehni čnega pregleda ne
udeležijo se šteje, da k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu objektu nimajo pripomb.

Komisija je po pregledu soglasno sklenila, da se objekt tehnično prevzame ter predlagala
upravnemu organu, da zanj izda uporabno dovoljenje, ko bo investitor predložil manjkajočo in
dopolnjeno dokumentacijo in dokazilo o plačilu stroškov tehničnega pregleda.

Investitor je po opravljenem tehničnem pregledu še dopolnjeval dokumentacijo; tako
projektno kot tudi izjave, predložil je tudi zapisnik o pregledu poročila o izvedenem
monitoringu onesnaženosti zraka v okolici Cementarne Trbovlje z dne 29.8.2003 v katerem je
ugotovil, da so zahteve postavljene s strani Zdravstvenega inšpektorja RS po izvedbi meritev
imisije prahu - prašnih vsedlin in meritev imisije SO 2, izpolnjene.

Poleg tega so pripombe, ki so bile podane s strani posameznih inšpektorjev in izvedencev
izpolnjene, kar so potrdili, s podpisom, po pregledu dokumentacije pri upravnem organu na
zapisnik dne 17.9.2004 in 13.10.2004.

Na podlagi navedenega in določb 89., 90., 91., 92., 95., 96. in 97. člena Zakona o graditvi
objektov ZGO-1 je bilo v postopku odlo čeno tako, kot je navedeno v izreku te odločbe.

Taksa po tar. št. 1, 3 in 41 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00,
42/2002 in 18/2004) in Sklepa o uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 76/02) v znesku 5.950,00 SIT je plačana.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo Republike Slovenije v roku 15 dni od vročitve. Pritožba se vloži
pismeno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal in mora biti kolkovana z upravno
takso po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah in Sklepa o uskladitvi vrednosti to čke v Zakonu o
upravnih taksah.
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