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ZADEVA: POROČILO O STANJU DIVJIH ODLAGALIŠČ V OBČINI HRPELJE-KOZINA 06.10.2015.
Spoštovani,
kot je bilo z vaše strani naročeno, vam pošiljamo celotno poročilo o stanju divjih odlagališč v občini
Hrpelje-Kozina.
S strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva je bil dne 25., 28., 29.9. in 5.10. opravljen pregled
111. divjih odlagališč in ugotovljeno je bilo naslednje stanje:
Od 111 divjih odlagališč, ki smo jih našli in pregledali je 95 odlagališč saniranih, ostalih 16 je še
neočiščenih.
Neočiščeni:
ID (v registru)
8725 – okna, les, prikolica;
3678 – gradbeni odpadki;
11569 – sedežna garnitura;
11512 – biološki odpadki:
16059 – strešna kritina;
732 – kartonaste škatle;
11519 – gospodinjski odpadki;
8722 – palete;
8720 – gradbeni odpadki;
5273 – gradbeni odpadki;
11514 – gradbeni odpadki;
16062 – gradbeni odpadki;
4343 – gradbeni material;
14234 – lesene palete;

5248 – zapuščena prikolica in tovornjak;
131 – salonitne plošče.
Očiščena divja odlagališča smo v registru (register.ocistim.si) sami ažurirali tako, da so označena kot
sanirano divje odlagališče.
Skupno gledano je veliko število divjih odlagališč saniranih. Preostalih 16 bo potrebno v prihodnje čim
prej sanirati, saj so nekatera na seznamu že od leta 2011.
Potrebno je obvestiti tudi na Realis d.o.o. (piso.si/geoprostor.net), da posodobijo svojo bazo podatkov
divjih odlagališč z registrom divjih odlagališč (register.ocistimo.si).
Potrebno je izpostaviti divje odlagališče pred vasjo Hotična. Pri nadzoru divjih odlagališče je bilo
ugotovljeno, da je divje odlagališče, ki je že bilo sanirano in zagrajeno, ponovno v uporabi, pripeljani so
bili kosovni odpadki (leseni tramovi in salonitke). Odpadki so odloženi na parcelah 52/56 in 52/57 k.o.
Hotična v lasti Spasovič Magde, Hotična 2a, 6242 Materija. Zemljišče uporabljajo vsi vaščani vasi
Hotična oz. tudi drugi prebivalci okoliških vasi. Zemljišče je v postopku vračila Agrarni skupnosti. Mreža,
ki je bila postavljena na vhodu je poškodovana.
Pripravil:
Redar
Gregor Gogić

Vodja MIR-a
Silvana Zadel

Poslano:
-naslovnik
Vloženo:
-spis
Dodatni odgovor občinske uprave na dopis MIRA:


Strokovna služba je že pisno pozvala podjetje Realis d.o.o. (piso.si/geoprostor.net,) da morajo
posodobijo svojo bazo podatkov divjih odlagališč z registrom divjih odlagališč (register.ocistimo.si).



Vaščani vasi Hotična so v mesecu novembru izvedli čistilno akcijo in zaščito divjega odlagališča

