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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 23. 02. 2011 ob 11. uri.

Inšpekcijski pregled je opravil Danijel Jerman, inšpektor za okolje.
Pri inšpekcijskem pregledu je sodeloval MACERL Uroš, lastnik.

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 ob telefonskem klicu g. MACERL Urošem.

Ugotovitve:

Pri inšpekcijskem pregledu dne 13. 01. 2011 je bilo na zapisnik zavedeno, da se je g. Macerl
Uroš odloč il, da bo vse uporabne gradbene odpadke kot so kocke betona, opeke in siporeksa
pobral z obravnavanega nasipa. Ostale gradbene odpadke pa bo odpeljal na ustrezno
deponijo.

Pri današnjem inšpekcijskem pregledu na kraju samem je bilo ugotovljeno, da je imenovani z
obravnavanega nasipa dejansko odstranil vse gradbene odpadke in sicer tako, da je ročno
odstranil kosovne gradbene odpadke tako, da je opeko, strešno opeko, betonske votlake,
betonske kocke in kocke siporeksa, ki so še uporabno zložil na svojih površinah ob
stanovanjski hiši.

Ostale odpadke predvsem manjše kose opeke, keramike in podobno je prvo zbral na
dvorišnih površinah.

Pri inšpekcijskem pregledu prisoten pove, da je gradbene odpadke, ki so se tu nahajali
odstranil na deponijo IGM v Kolovratu v koli čini 24 m 3 , kar je razvidno iz eviden čnega lista
št.001/2011 z dne 18. 02. 2011. Eviden čni list je bil dan na vpogled in se nahaja pri Macerl
Urošu.
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Fotografija št. 7. z dne 23. 02. 2011 ob 12 51 uri. Zbrani kosi opeke, siporeksa in betonskih
votlakov na dvorišču ob gospodarskem poslopju.

Ugotovljeno stanje ni v nasprotju z določili Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
34/08) in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št.
34108) zato se MACERL Uroša iz Zagorja ob Savi, Ravenska vas 38, skladno z 29. členom
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB) (Ur.I.RS, št. 43/07) obveš ča, da je postopek
inšpekcijskega nadzora nad ravnanjem z gradbenim odpadki na obravnavani lokaciji 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.

Končano 23. 02. 2011 ob 14 uri.

Prisoten pri pregledu:

Inšpektor za okolje: 	
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