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DODATNI ODGOVORI  
 

NA VPRAŠANJA ČLANOV IN ČLANIC OBČINSKEGA SVETA 

 

 
Na 30. redni seji, dne 19. aprila 2018, so člani Občinskega sveta postavili vprašanja oziroma 
predloge in pobude, na katere Občinska uprava podaja naslednje odgovore:  
 

 
OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta: 

 
PISNO:  

 
1.  PRAVILNIK O NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTIH NA  KMETIJSKIH IN 

GOZDNIH ZEMLJIŠČIH V MESTNI OBČINI KOPER 
 
Pravilnik je bil sprejet v letu 2015.  
 
Zanima me: 

- koliko vlog in za katero vrsto objekta je bilo vloženih v letu 2017, 
- kako so bile vloge rešene (časovno glede na vložitev, pozitivna rešitev, zavrnitev, 

vzroki zavrnitve), 
- iz katerih naselij so bili prosilci. 

 
ODGOVOR: Verjetno je v vprašanju prišlo do pomote pri navedbi leta sprejema Pravilnika. 
Pravilnik je bil namreč sprejet leta 2016. 
 
1. V letu 2017 je bilo skupaj vloženih 16 vlog, vse za vrsto objekta: pomožni kmetijsko  
gozdarski objekt, skladno s takrat veljavnim predpisom o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost. 
2. Izmed 16-ih vlog sta bili dve vlogi zavrženi zaradi nepopolnosti, 14 vlog pa je bilo rešenih z 
izdajo soglasja. Časovno so bile vloge od popolnosti vloge rešene v rokih, ki jih določa Zakon 
o splošnem upravnem postopku. Zavrnjen ni bil noben zahtevek, zavrženi zahtevki pa so bili iz 
razloga nepopolnih vlog, ki jih stranke v predvidenih rokih niso dopolnile.  
3. Prosilci so bili iz naslednjih naselij: Šmarje, Dekani, Izola, Koper, Novo Mesto, Škofije, 
Marezige, Bertoki. 

 
2. POŠKODOVANE AZBESTNE STREŠNE KRITINE  

 
TEHNO Beton, podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje v gradbeništvu d.o.o., Dekani 
220, Dekani je prenehalo obratovati. Del objektov vidno propada. Propada (razpokana, 
razcefrana ...) tudi azbestna strešna kritina, ki je zdravju škodljiva. Tudi v samem mestnem 
jedru v Kopru nasproti pristanišča je vidno poškodovana azbestna kritina na starem objektu.  

 
Zanima me: 

- ali ima občina vzpostavljeno evidenco objektov z azbestno kritino,  
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- kaj namerava ukreniti v zvezi z zaščito zdravja prebivalcev, 
- ali so sproženi ustrezni postopki za sanacijo in kakšne možnosti občina ima, 
- kaj občinam nalaga zakonodaja na tem področju. 

 

ODGOVOR: Ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki 
vsebujejo azbest (UL, št. 103/2011). Azbestni odpadki so odpadki, ki vsebujejo trdno ali šibko 
vezani azbest, in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna. Azbest se v okolju pojavlja v 
različnih oblikah, najbolj poznana je uporaba azbesta v cementnih izdelkih, kamor spadajo tudi 
azbestno cementne kritine. Ti odpadki se glede klasifikacije ne uvrščajo med komunalne 
odpadke, temveč spadajo v skupino gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest. Občini po 
zakonodaji ni potrebno zagotavljati javne službe za ravnanje z gradbenimi odpadki oz. odpadki, 
ki vsebujejo azbest. 

Tovrstne odpadke odstranjuje Marjetica Koper po naročilu oz. odločbi pristojnega inšpektorata 
– okoljski inšpektor, če gre za divja odlagališča. Marjetica Koper ugotavlja, da se količina 
prevzetih azbestnih odpadkov na zbirnih centrih iz leta v leto  zmanjšuje. Potekajo razgovori, 
da bi v drugi polovici leta - jeseni skupaj z občinskim inšpektoratom in krajevnimi skupnostmi 
sanirali in brezplačno odstraniti odpadke, ki vsebujejo azbest skladno finančnimi možnostmi.  

Občina bo skupaj z Marjetico Koper sodelovala tudi v septembrski akciji Očistimo Slovenijo. 
Takrat naj bi popisovali tudi vsa divja odlagališča in promovirali in ozaveščali prebivalce v 
zvezi z vsemi nevarnimi odpadki.  

 

 

Koper,  19. julija 2018              SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET 
    
 

 


