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PREJETO

Upravna enota Trbovlje izdaja na podlagi drugega odstavka 219. č lena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – v nadaljevanju ZUP/86), ki se uporablja po
določbi 324. č lena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/99, 70/00,
52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 (ZUS-1), 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009-popr.,
8/2010 in 82/2013) v zadevi izdaje lokacijskega dovoljenja št. 3700-49/97 z dne 15. 9. 1998 na
zahtevo Uroša Macerla, Ravenska vas 26a, Zagorje, Eko Kroga – Društva za naravovarstvo in
okoljevarstvo, Ravenska vas 3, Zagorje in Civilno iniciativo za prihodnost Trbovelj, ki jih
zastopa Odvetniška pisarna Zidar Klemen čič , naslednji

SKLEP

Predlog za popravek pomote v odlo čbi UE Trbovlje št. 3700-49/97 (lokacijsko dovoljenje) z dne
15. 9. 1998, ki ga je dne 26. 11. 2013 vložila odvetniška pisarna Zidar Klemen č ič , se zavrne.

Obrazložitev:

V predlogu, ki ga je upravni organ prejel dne 26. 11. 2013, je odvetniška pisarna Zidar
Klemenč ič , ki zastopa predlagatelje Uroša Macerla, Ravenska vas 26a, Zagorje, Eko Krog –
Društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Ravenska vas 3, Zagorje in Civilno iniciativo za
prihodnost Trbovelj, podala predlog na podlagi 223. č lena Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 (ZUS-1),
126/2007, 65/2008, 8/2010) za popravek pomote v odlo čbi UE Trbovlje št. 3700-49/97
(lokacijsko dovoljenje) z dne 15. 9. 1998, s katerim naj se besedilo odlo čbe v prvi točki izreka
spremeni tako, da se črta besedi »petrol koks«,

V obrazložitvi predloga pooblaš čenec navaja, da bo v nadaljevanju predloga nedvoumno
izkazano, da ni nobene druge možnosti, kot da se je naslovnemu organu pri izdaji odlo čbe
pripetilo to, da je v izrek odlo čbe pomotoma zapisal besedno zvezo »petrol koks«, da v
celotnem postopku izdaje predmetnega lokacijskega dovoljenja petrol koks ni bil nikdar
omenjen, niti ni bil vsebovan v vlogi za izdajo lokacijskega dovoljenja. Nadalje navaja, da organ
za takšno odlo č itev ni imel pravne podlage. Lokacijsko dovoljenje temelji na lokacijski
dokumentaciji in soglasjih, ki so del te odločbe. Zahtevo za vložitev izrednega pravnega
sredstva narekujejo nujni ukrepi v javnem interesu. Lafarge Cement Cementarna Trbovlje ima
na podlagi veljavnega lokacijskega dovoljenja pravico do uporabe petrol koksa kot goriva.
Pooblaščenec navaja, da je petrol koks gorivo, ki nastane kot stranski produkt oz. odpadek pri
procesu rafiniranja nafte. Je cenovno ugodnejši od premoga in kemijska analiza sestave petrol
koksa pokaže, da je povsem razli čna od sestave premoga, temu posledi čno pa so druga čne
tudi emisije pri sežigu obeh vrst goriv. Da bi lokacijsko dovoljenje lahko poleg premoga kot
gorivo dovolilo tudi petrol koks, bi bilo potrebno predhodno pridobiti vsa potrebna soglasja, ki bi
temeljila na poroč ilu o vplivih na okolje, ki bi kot gorivo analiziralo tudi petrol koks in ne le
premog.

Predlog ni utemeljen.

Postopek izdaje lokacijskega dovoljenja se je pri čel na vlogo Cementarne Trbovlje d.d.,
Kolodvorska cesta 5, Trbovlje. Investitor je vlogi dne 21. 1. 1998 predložil Lokacijsko



dokumentacijo pod številko 01/98-502 z dne 15. 1. 1998, ki jo je izdelal IBT Konstrukcije d.o.o.,
Gimnazijska 16, Trbovlje. V lokacijski dokumentaciji z naslovom »Zamenjava tehnološkega
goriva (mazut - premog) na strani 4 piše, da namerava investitor zamenjati obstoje če
tehnološko gorivo (mazut in delno antracit) pri proizvodnji cementa s premogovim prahom
(antracit ali petrol koks). Dne 28. 1. 1998 je bil v prisotnosti pristojnih inšpektorjev v Cementarni
Trbovlje opravljen lokacijski ogled, na katerem so le-ti zahtevali dopolnitev lokacijske
dokumentacije in predložitev Poro č ila o vplivih na okolje, ki bo izdelano skladno z Navodilom o
metodologiji za izdelavo poro čila o vplivih na okolje (Ur. list RS št. 70/96). Investitor je predložil
novo Lokacijsko dokumentacijo z naslovom Zamenjava tehnološkega goriva (mazut – premog)
pod številko 01/98-502 z dne 28. 5. 1998, ki jo je izdelal IBT Konstrukcije d.o.o., Gimnazijska
16, Trbovlje in Poročilo o vplivih na okolje, ki ga je pod št. PVO-2/98 dne 14. 4.1998 izdelala
ENVITA d.o.o., Vrhovci c. IV/4, 1000 Ljubljana. Ta dokumentacija je bila osnova za
nadaljevanje postopka in izdajo lokacijskega dovoljenja.

Lokacijsko dovoljenje je bilo izdano na podlagi 52. in 54. č lena Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur.list SRS 18/84, 37/85, 29/86 in RS 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97 – v nadaljevanju ZUN). V 54. č lenu ZUN je bilo dolo čeno, da se lokacijsko dovoljenje za
objekte naprave ali druge posege v prostor na obmo čjih, ki se urejajo s prostorskimi
ureditvenimi pogoji, izda v skladu s pogoji, ki jih dolo ča lokacijska dokumentacija. Lokacijska
dokumentacija se je pripravila na podlagi dolo čb o prostorskih ureditvenih pogojih, podatkov o
obstoje čem stanju zemljišča in objektov, na katere se nanaša nameravani poseg ter
investitorjevih podatkov o namenu in zmogljivosti objekta, naprave oz. drugega posega, na
podlagi pričakovanih vplivih objekta, naprave oz. drugega posega na okolje ter podatkov o
komunalnih priklju čkih, potrebnih za obratovanje objekta in naprave. Lokacijsko dokumentacijo
pod številko 01/98-502 z dne 28. 5. 1998, kije bila osnova za vodenje postopka in odlo č itev, je
izdelal IBT Konstrukcije d.o.o., Gimnazijska 16, Trbovlje. Izdelovalec je predložil odlo čbo, da
izpolnjuje z zakonom dolo čene pogoje tudi za izdelovanje lokacijske dokumentacije. Na strani
4 v lokacijski dokumentaciji jasno piše, da namerava investitor zamenjati obstoje če tehnološko
gorivo (mazut in delno antracit) pri proizvodnji cementa s premogovim prahom (antracit ali
petrol koks). V skladu s 57. č lenom ZUN lokacijsko dovoljenje vsebuje podatke iz lokacijske
dokumentacije in urbanisti čne, arhitektonske, ureditvene, spomeniško varstvene in druge
pogoje. Sestavni del lokacijskega dovoljenja je lokacijska dokumentacija.

Poprejšnje soglasje Ministrstva za zdravstvo, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije,
Urada glavnega zdravstvenega inšpektorja, Parmova 33, Ljubljana št. 351-02/10/98-35/L z dne
17.6.1998 in požarno soglasje Ministrstva za obrambo, Inšpektorata Republike Slovenije za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami, Izpostava Trbovlje, št. 4013-370-05-C-64/98 z dne
15.6.1998 sta bili izdani na podlagi predložene lokacijske dokumentacije z dne 28. 5. 1998, kar
je v soglasjih tudi navedeno. Okoljevarstveno soglasje Ministrstva za okolje in prostor, Uprave
RS za varstvo narave, št. 354-05-46/98 z dne 2.9.1998 pa je bilo poleg lokacijske
dokumentacije izdano tudi na podlagi Poroč ila o vplivih na okolje, ki ga je pod št. PVO-2/98 dne
14. 4.1998 izdelala ENVITA d.o.o., Vrhovci c. IV/4, 1000 Ljubljana in osnutka (3. 7. 1998) in
predloga (29. 7. 1998) lokacijskega dovoljenja, ki sta v to čki 1. izreka identična z izdanim
lokacijskem dovoljenjem. Nih če od soglasodajalcev ni zahteval popravka lokacijske
dokumentacije oz. poroč ila o vplivih na okolje, niti v soglasju ni navedel, da soglasje ne velja za
petrol koks. Da je petrol koks omenjen tudi v Poro č ilu o vplivih na okolje je razvidno že iz kopij,
ki jih je predložil predlagatelj, saj je na strani 15 navedeno: «Tehnološka dokumentacija
predvideva uporabo visokokalori čnega premoga, kurilne vrednosti 25-30 GJ/t, katerega pa je
možno nadomestiti tudi z antracitom ali petrol koksom, ob ustrezno manjši porabi.« Poro č ilo o
vplivih na okolje je izdelala ENVITA d.o.o., ki je imela času izdelave veljavno Splošno
pooblastilo za izdelovanje celovitih poro č il o vplivih na okolje Ministrstva za okolje in prostor št.
354-05-03/97 z dne 24. 2. 1997, odgovorna oseba za PVO pa je bil dr. Anton Gantar, dipl. inž.
kem. tehn..

V postopku je upravni organ Upravne enote Trbovlje v skladu s 60. č lenom Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št.32/93 in 1/96) opravil sledeče:
- na oglasni deski Ob č ine Trbovlje in na Radiu Trbovlje je objavil javno naznanilo z navedbo

kraja in časa javne predstavitve osnutka lokacijskega dovoljenja za zamenjavo tehnološkega
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VROČ ITI:
- odvetniška pisarna Zidar Klemen č i č , Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana - osebno

goriva iz mazuta na premog v Cementarni Trbovlje ter Poročila o vplivih na okolje s sklepno
oceno in na č inom dajanja mnenj ter pripomb v javnosti,

- zagotovil javno predstavitev osnutka lokacijskega dovoljenja ter poro č ila o vplivih na okolje z
razgrnitvijo v vhodni avli Občine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje v času od 7. 7. 1998 do
vklju čno 24. 7. 1998 vsak delavnik med 7,30 in 14,30 uro,

- organiziral javno obravnavo in javno zaslišanje nosilca posega v prostor in
- o tem seznanil Ministrstvo za okolje in prostor, Upravo RS za varstvo narave.

Javna obravnava in javno zaslišanje nosilca posega v prostor je bila izvedena dne 15. 7. 1998.
Na ta na č in se je strankam v tem upravnem postopku omogo č ilo, da se o navedenem izre čejo
in s tem zavarujejo svoje pravice in pravne koristi, zainteresirani javnosti pa, da je podala svoje
mnenje oz. pripombe na obravnavani poseg v prostor.

Predlagatelj Uroš Macerl je bil stranka v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja Cementarni
Trbovlje za zamenjavo tehnološkega goriva iz mazuta na premog. Eko krog in Civilna iniciativa
za prihodnost Trbovelj nista bila stranki v postopku, niti v postopku nista sodelovali.

Na podlagi 59. č lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) je Upravna
enota Trbovlje dne 30. 7. 1998 poslala Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo
narave, predlog lokacijskega dovoljenja št. 3700-49/97-TV z dne 29.7.1998 in vse prispele
pripombe v času javne obravnave. Dne 11. 9. 1998 je Upravna enota Trbovlje prejela
okoljevarstveno soglasje št. 354-05-46/98 z dne 2. 9. 1998, na podlagi katerega je izdala
lokacijsko dovoljenje z dne 15. 9. 1998. Zoper izdano lokacijsko dovoljenje sta vložila pritožbo
Sušnik Grošelj Ksenija in Uroš Macerl, vendar je Ministrstvo za okolje in prostor pritožbi zavrnilo
z odlo čbo št. 350-02-700/98 RS dne 27. 5. 1999, upravnega spora pa nista sprožila, zato je
lokacijsko dovoljenje z dne 15. 9. 1998 postalo pravnomo čno.

223. č lena ZUP oz. 219. č lena ZUP/86 daje upravnemu organu možnost popravljanja pomot le
za pomote v imenih ali številkah, pisne ali ra čunske pomote ter druge o č itne pomote v odločbi.
Iz zgoraj navedenega pa izhaja, da v konkretnem primeru ne gre za tovrsten primer, zato je
upravni organ odlo č il, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ker naj bi do pisne pomote prišlo v postopku, ki je bil uveden pred uveljavitvijo Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/2002, 73/2004, 119/2005,
105/2006 (ZUS-1), 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009-popr., 8/2010 in 82/2013) je upravni
organ odlo č il na podlagi drugega odstavka 219. č lena Zakona o splošnem upravnem postopku
– ZUP/86, ki se uporablja po dolo čbi 324. č lena ZUP.

Ta sklep je na podlagi 5. to čke 28. č lena Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS,
št. 106/2010) oproščen plač ila takse.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dopustna pritožba na Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor RS, Langusova 4, 1535 Ljubljana v roku 15 drj i/po prejemu tega sklepa.
Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Upravni noti Trbovlje, Mestni trg 4,
Trbovlje. Taksa za pritožbo ob izdaji tega sklepa znaša 18,12 EUR.
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