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Zadeva' Odgovor na vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvajanjem Odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za območje P 6/1 – cementarna

Spoštovani!

Dne, 29.11.2014 ste se na nas obrnili s prošnjo za pojasnilo o nadzoru nad izvajanjem odloka
Občine Trbovlje in sicer Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo čje P 6/1 –
cementarna (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/94 in 13/02 in 5/11).

Prostorsko načrtovanje je v pristojnosti občin, veljavni prostorski akti pa pomenijo osnovo za
izdajo gradbenih dovoljenj, ki pa je v celoti v pristojnosti upravnih enot. Nadzor nad skladnostjo
z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma prostorskim aktom pa skladno z dolo čbami 145.
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno pre čiščeno besedilo, 14/05
- popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11
- odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) izvajajo gradbeni inšpektorji.

Kot navajate predmetni Odlok v 10. členu določa, da je na omenjenem obmo čju dovoljena
zamenjava tehnološkega goriva, pri čemer izrecno našteva tri vrste goriva: premog, mazut,
plin. Petrolkoksa med tehnološkimi gorivi ni naštetega. Na neskladje z 10. členom
prostorskega akta ter uporabo petrolkoksa v Lafarge Cementu smo tudi mi že opozorili
Upravno sodišče v dopisu številka 354-19/2008-56, z dne 15.11.2010

Glede nadzora nad izvajanjem dolo čil odloka, je v 43. členu predmetnega odloka dolo čeno, da
nadzor opravlja Medobčinski inšpektorat občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. To
določilo je v nasprotju s sedaj veljavno zakonodajo, ki dolo ča, da je nadzor nad skladnostjo s
prostorskimi akti v pristojnosti državnih inšpekcijskih služb. V zvezi s tem pojasnjujemo, da se
v primeru neskladnosti občinskih aktov z veljavno zakonodajo uporabljajo dolo čbe veljavne
zakonodaje, kar pomeni, da predmetni nadzor kljub določilom 43. člena odloka vršijo državne
inšpekcijske službe, zato smo ponovno z dopisom pozvali gradbeno inšpekcijsko službo, da
ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi ter pooblastili.
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	 Zadeva: Nadzor nad izvajanjem Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo čje P 6/1 –

cementarna

Spoštovani!

Na podlagi 145. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) vam v reševanje
odstopamo zadevo, ki smo jo prejeli s strani društva Eko krog v zvezi z ugotavljanjem nadzora
nad izvajanjem Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo čje P 6/1 – cementarna.

Prosimo vas, da nas o svojih ugotovitvah obvestite.

S spoštovanjem,

Pripravili:
mag. Andreja Bieneelli Kalpič
Nives Kropivše

Priloga:
• Dopis ko kroga

V vednost:
• Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
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