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Zadeva: nelegalno odlagališče odpadkov - Cesta v Gorice v ČS Vič  
  

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL svetniški klub Levica županu MOL pisno 

svetniško pobudo in prosim za pisni odgovor.  

  

V neposredni bližini Azilnega doma Vič in ob stanovanjski soseski Cesta v Gorice se nahaja večje 

nelegalno odlagališče z odpadki. Iz terenskega ogleda je razvidno, da je na odlagališču možno najti 

nevarne in nenevarne odpadke (odslužene aparate, avtomobilske gume, različne kovine, gradbene 

odpadke…..) Prebivalci povedo, da se z lokacije pogosto vali črn dim, kombiji in tovornjaki dovažajo 

in odvažajo odpadne materiale. Deponija je le delno ograjena, brez zaščitnih ograj, pri vhodu ni 

označevalnih tabel. Ker lokacija ni ustrezno označena predvidevamo, da v skladu z Uredbo o 

odpadkih družba ni vpisana v evidenco trgovcev z odpadki pri Agenciji RS za okolje. Predvidevamo, 

da deluje brez dovoljenja.  

 

Odlagališče predstavlja tiho grožnjo okolju in ljudem, saj odloženi odpadki, pogosto vsebujejo 

nevarne snovi. Te lahko prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode. 

Odpadke na divjih odlagališču se namerno sežiga (npr. sežiganje kablov, akumulatorje, gum… z 

namenom pridobivanja kovin), s čimer se v zrak in tla sproščajo strupene snovi in emisije. Z  

nelegalnim odlaganjem, sežiganjem in predelavo odpadkov onesnažujejo tla, podtalnico, vodotok ter 

zrak z nevarnimi snovmi. Povsem neverjetno je, da se to dogaja v neposredni bližini Zbirnega centra 

za odpadke Barje!  

 

Zakon o varstvu okolja, v 40. členu pravi, da "kdor ve, da obstajajo nevarnost za okolje, kritična 

obremenitev ali poškodba okolja, je to dolžan nemudoma prijaviti inšpektoratu za varstvo okolja, 

drugemu državnemu organu oziroma organu lokalne skupnosti". Inšpektorat MOL prosimo, naj 

prouči vrsto, obseg in pomen škode za prizadeti del okolja, povzročitelju pa odredi izvedbo ustreznih 

sanacijskih  ukrepov. V primeru, da je zemljišče v zasebni lasti naj inšpekcija takoj odredi odstranitev 

odpadalastniku zemljišča.  

 

V Levici menimo, da odlagališče odpadkov kvari izgled tega predela Viča in zmanjšuje kvaliteto 

bivanja okoliških prebivalcev na Cesti v Gorice ter ima škodljiv vpliv na okolje. Prosimo za pojasnila 

na navedbe in ukrepanje!  

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

S spoštovanjem,                                       

                                                                        Milan Jakopovič, vodja svetniškega kluba Levica 


