
O D L O K 
    o spremembah in dopolnitvah odloka  

    o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje »Za 
Travnikom« 

1. člen 

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za odlagališče Cinkarne Celje » Za Travnikom« 
(Uradni list SRS, št. 42/86) se spremeni in dopolni tako, da se v 5. členu pri 1. točki doda 
nov odstavek, ki se glasi: 
    »Kot toleranca je dovoljena gradnja začasnih objektov in naprav za potrebe 
tehnološkega postopka stiskanje sadre in suhega vgrajevanja sadre na podlagi 
predhodne prostorske preveritve in pod pogojem, da bodo posegi v prostor izboljšali 
pogoje v vplivnem območju deponije.« 

2. člen 

V 6. členu se spremeni: 
    Doda se 8. točka, ki se glasi: 
    »Doba poskusnega obratovanja je najmanj eno leto po začetku obratovanja objekta 
za stiskanje sadre in najmanj eno leto po začetku suhega vgrajevanja sadre. Po poteku 
poskusnega obratovanja se mora dobiti končno soglasje KS Blagovna. 
    Kolikor investitor ne pridobi uporabnega dovoljenja v dveh letih od uvedbe 
poskusnega obratovanja ali prej se uvede postopek nove tehnološke rešitve.« 
    Sedanja 8. točka postane 9. točka, ki se dopolni in se glasi: 
    »9. pred izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja ter vsemi nadaljnjimi 
spremembami in dopolnitvami, mora pristojni organ zahtevati od investitorja, da pridobi 
soglasje s strani KS Blagovna.« 
    Točka 9. odloka postane točka 10. 
    Doda se 11. točka ki se glasi: 
    »Imenuje se komisija za nadzor nad izvajanjem del na območju deponije, ki jo 
sestavljajo predstavniki investitorja, Občine Šentjur in KS Blagovna. V komisiji imajo 
vsak po dva člana. Naloga komisije je spremljanje izvajanja del, obratovanja v okviru z 
odlokom dovoljenih posegov v prostor in tehnološkim postopkom ter spremljanje 
izvajanja presoje vpliva na okolje, št. PVO – 6/0, ki jo je izdelala Envita d.o.o Ljubljana, v 
juliju 2001. Člani komisije imajo stalno pravico vstopa na območje deponije z namenom 
spremljanja izvajanja odloka in biti seznanjena z meritvami in opozarjati na 
nepredvidene dogodke v območju deponije in v območju meritve gibanja prašnih delcev 
oziroma ostalih motečih vplivov, ki bi jih povzročala deponija. Investitor mora za vsak 
vstop zagotoviti prisotnost svojega člana ali odgovorne osebe, kolikor ga zahteva član 
komisije.« 

3. člen 

Za 8. členom se doda nov 9. člen, ki se glasi: 
 »Skrajni rok dokončanja novega tehnološkega postopka in deponiranje sadre je 15 let 

in 8 mesecev od začetka poskusnega obratovanja spremenjene tehnologije odlaganja. 



Ta rok je hkrati tudi rok za prenehanje vseh aktivnosti v zvezi z vsemi internimi in 
drugimi odpadki na tej lokaciji.« 

4. člen 

Vsi ostali členi za novim 9. členom ostanejo nespremenjeni, smiselno pa se 
spremenijo zaporedne številke členov. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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