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ZADEVA:  PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU RAVNANJA Z AZBESTNIMI ODPADKI V  
OBČINI SODRAŽICA 
 
 
NAMEN: Obravnava in sprejem Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z  

azbestnimi odpadki v Občini Sodražica 

PREDLAGATELJ: Mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica 
 

GRADIVO PRIPRAVIL: Vinko Čampa, Višji referent 

POROČEVALEC: 
 

Vinko Čampa, Višji referent 

PRAVNE PODLAGE: - 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - 
odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18); 

- 2. in 7. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11); 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, 

št. 34/08); 
FINANČNE 
POSLEDICE: 

Sprejem pravilnika bo obremenil proračun Občine Sodražica. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 15033 
 

PRISTOJNO DELOVNO 
TELO: 

Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
 

PREDLOG  SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Pravilnik o sofinanciranju 
ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž i t e v :  
 
Pravilnik je podlaga za sofinanciranje dela stroškov odlaganja azbestnih odpadkov fizičnim 
osebam in bo sprejet z namenom vzpodbude občanom, da se odločijo za zamenjavo dotrajane 
azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Sem spada tudi azbestna kritina, ki 
je bila uporabljena za zaščito hidroizolacije podkletenih objektov in druge namene. Pravilnik  
določa višino sofinanciranja azbestne kritine, v višini 80 % stroškov odlaganja. Trenutna cena 
v Zbirnem centru Komunale Ribnica je 222,99 EUR/tono. 
 
Ocenjen strošek povprečne stanovanjske hiše z 200,00 m2 strešne salonitne kritine znaša 
660€/z DDV. 
Na podlagi sprejetega pravilnika bo Občina v letu 2021, prvič objavila javni razpis za 
sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica in sicer na spletni strani in v 
medijih v katerih obvešča Občina Sodražica. 
 
Cene tone deponiranja azbesta v zbirnih centrih se spreminjajo. V izogib morebitnim 
vsakokratnim naslednjim popravkom pravilnika glede zneska višine sofinanciranja 
predlagamo, da pravilnik ne določa fiksne cene ampak, da se višina sofinanciranja izrazi s 
procentom. Določeni procent bi omogočal enakopravno obravnavo vseh prijaviteljev na 
javnem razpisu za leto 2021 in v prihodnje, zlasti še, če bi se cena odlaganja še spremenila.  
 
Ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo 
azbest (Ur. list RS, št. 34/08). Azbestni odpadki so odpadni azbest oziroma 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 17, kamor sodijo gradbeni 
odpadki, podskupina 17 06 05 (gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest).  
 
 
Razlogi za sprejem Pravilnika  
 
Država ravnanja z azbestnimi odpadki ne financira, možno je le ugodno kreditiranje preko Eko 
Sklada za okoljske naložbe, kamor sodi tudi nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne 
snovi. Veliki stroški za posameznika so ponavadi eden glavnih razlogov, da se za menjavo 
kritine občani odločajo šele takrat, ko je le-ta že močno poškodovana. Kljub temu, da je precej 
lastnikov stavb v tem času azbestno kritino že nadomestilo z okolju in zdravju prijaznejšimi 
materiali, pa je v okolju te kritine še precej. Zaradi dotrajanosti je večja možnost poškodb 
vlaken in posledično nevarnosti za okolje in zdravje ljudi.  
 
Glavni namen pravilnika pa je spodbuda občanom, da se odločijo za zamenjavo dotrajane 
azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali, ob upoštevanju načinov in pogojev, 
kot jih določa pravilnik. 
 
 
Predlog članom občinskega sveta Občine Sodražica 

 
Članom občinskega sveta Občine Sodražica predlagamo, da sprejme Pravilnik o 
sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica. 

 
 
Pripravil:         Župan 
Vinko Čampa             Mag. Blaž Milavec l.r.  


