
lefon IR: 03 56 25 490, Telefaks : 03 56 25 493, 	 Stran 1 od 8

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Območna enota Ljubljana Inšpekcijska pisarna Trbovlje
Trbovlje, Gimnazijska cesta 16
Datoteka: 06111-275-2009 Macerl Uroš, Ravenska vas 26a , Zagorje ob Savi - ZAPISNIK december2010.doc

ZAPISNIK
o inšpekcijskem pregledu, opravljenem po uradni dolžnosti pri MACERL Urošu v Ravenski
vasi v Zagorju ob Savi na parcelah št. 867 in 869 k.o. 2641 Zagorje.

Pričeto, dne 10. 10. 2010 ob 13. uri.
Inšpekcijski pregled je opravil Danijel Jerman, inšpektor za okolje.

Namen tega inšpekcijskega pregleda je ugotovitev stanja na ravnanja z odpadki na parcelah
št. 867 in 869 k.o. 2641 Zagorje v Zagorju ob Savi.

Inšpekcijski pregled je bil najavljen in dogovorjen z g. MACERL Urošem, po podatkih
Zemljiške knjige stanujoč v Ravenski vasi 26a, Zagorje ob Savi, dejansko pa je stanujo č na
Ravenski vasi 38. MACERL Uroš ob prihodu inšpektorja ni bil prisoten na navedenih
parcelah.

Po večkratnih telefonskih klicih se je javil nekaj čez 14 uro in se opravičil, ker je bil na
sestanku pri predsedniku vlade. Dogovorjeno je bilo, da se bo ta inšpekcijski pregled
nadaljeval v naslednjem tednu po predhodnem dogovoru.

Ugotovitve:

Pri inšpekcijskem pregledu na kraju samem je bilo ugotovljeno, da gre na obravnavani
lokaciji za nasip, zemlje in gradbenih odpadkov. Nasip je na pobo čju pod stanovanjsko hišo
imenovanega.

Količ ine nasute zemlje v času tega ogleda brez podatkov o stanju pred odlaganjem nisem
mogel ugotoviti.

Pri natančnem pregledu vseh posameznih vidnih odpadkov je bilo ugotovljeno, da se na
nasipu pod stanovanjsko stavbo na parcelah s št. 867 in 869 obe k.o. 2641 Zagorje nahajajo
odpadni kosi betona, odpadna opeka, odpadni strešniki iz betona, odpadne ploš čice,
odpadna keramika, odpadni kosi siporeksa in odpadne kovine verjetno od prenove hiše in
kopalnice.

Skupna količina navedenih gradbenih odpadkov po moji oceni ni ve č kot 20 m3.

Pri ogledu stanja na samem nasipu in v okolici stanovanjske hiše ni bilo ugotovljeno
odlaganje ostankov ravne ali valovite azbestnocementne strešne kritine.

Opravljeno je bilo fotografiraje nasipa iz katerega izhaja:

Inšpektor za okolje:

Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlj
e: danijeljerman dgov.si, e: wkiN,	 p gov.si, e: irsop.oe-lj(&ov.si



Končano 15.12.2010 ob 14 uri.

Inšpektor za okolje:

Zaradi vlage sem pred časom pri čel z odkopom zemlje za hišo. To zemljo in kamenje sem
tudi nasipal na pobočje pod hišo. S tem sem odpravil vlago v hiši in pridobil dvoriš čbe
površine.
Gradbeni odpadki so pove čini od obnavljanja objektov na kmetiji. Nekaj malega predvsem
kosov betona in opeke med katerimi je bilo nekaj drobnih ostankov valovitk po moji oceni ne
več kot za eno samokolnico, pa od podrtega gospodarskega objekta soseda.
Količine gradbenih odpadkov, navedene v tem zapisniku so po mojem mnenju realne,
količine zemlje in kamenja po mojem ne presegajo 100 m3.

Podpi

Na vprašanje, kje se nahaja azbestnocementna strešna kritina, ki je bila odstranjena pri
menjavi strehe pred enim letom, prisoten pri pregledu MACERL Uroš pove naslednje:

Na moji kmetiji nikoli nisem imel azbestne kritine temve č so bile strehe hiše in gospodarskih
poslopij pokirte z opeko povečini z betonskimi strešniki. V lanskem letu sem menjal betonske
strešnike gospodarskega poslopja z bitumenskimi valovitkami, v letošnjem letu pa sem s
strehe, kjer stanujem odstranil betonske strešnike in jih zamenjal s s klasi čno opeko.
Vse te odpadne strešnike sem odložil na obravnavani nasip.

Podpis: lr,J

Pri pregledu ni bilo ugotovljeno odlaganje odpadne azbestnocementne strešne kritine v
obsegu, ki bi narekoval ukrepanje. Količine odloženega gradbenega materiala in nasute
zemlje ne presegajo koli čine določene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih.

Zato smatram, da ugotovljeno stanje ni v nasprotju z dolo čili Uredbe o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08) in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list
RS, št. 34/08) in ni razlogov za nadaljevanje tega postopka inšpekcijskega nadzora.

Zato se MACERL Uroša iz Zagorja ob Savi, Ravenska vas 38, skladno z 28. členom Zakona
o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB) (Ur.I.RS, št. 43/07) obvešča, da je postopek
inšpekcijskega nadzora ravnanja z odpadki na parcelah št. 867 in 869 k.o. 2641 Zagorje,
USTAVLJEN.

Pri ogledu stanja na kraju samem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ki bi narekovale takojšnje
ukrepanje inšpektorja po ZUP.

Po drugih vprašanjih ta inšpekcijski pregled ni bil opravljen.

Ta zapisnik je bil izdelan in zapisan v stanovanjski hiši MACERL Uroša, kateremu je bil
prebran in nanj nima pripomb glede vsebine in oblike.

Ta zapisnik je bil izdelan v dveh (2) izvodih, od katerih enega (1) prejme Macerl Uroš iz
Zagorja ob Savi, Ravenska vas 38, eden (1) pa ostane MOP-IRSOP OE Ljubljana.

Prisoten pri pregle+ u:
,T
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