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OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: obcina@pivka.si
Datum: 13.05.2019
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA
ZADEVA: Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi
odpadki v občini Pivka
Občina Pivka predlaga Občinskemu svetu Občine Pivka sprejem Pravilnika o spremembi
Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka.
1. Pravna podlaga
- 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819 in 13/18)
- Statut Občine Pivka Statut Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10 in 111/13).

2. Obrazložitev
Občinski svet Občine Pivka je na 19. seji dne 21.12.2017 sprejel Pravilnik o sofinanciranju
ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
79/17. Pravilnik je podlaga za sofinanciranje dela stroškov odlaganja azbestnih odpadkov
fizičnim osebam in je bil sprejet z namenom vzpodbude občanom, da se odločijo za
zamenjavo dotrajane azbestne kritine (ostalih izdelkov iz azbesta –cevi, izolacijski materiali je v gospodinjstvu manj) z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Pravilnik je določil višino
sofinanciranja azbestne kritine na odlagališču, v višini 130 EUR na tono, kar predstavlja kritje
stroškov ravnanja z azbestom v višini 76,47 % (cena deponiranja azbesta, ki je zložen na
paleto in ovit s folijo je v času sprejemanja pravilnika znašala 170 EUR na tono).
Na podlagi sprejetega pravilnika je Občina v letu 2018, prvič objavila javni razpis za
sofinanciranje ravnanja z azbestno kritino, na katerega smo prejeli 6 popolnih vlog. Višina
sofinanciranja iz proračuna je tako znašala 924,30 EUR.
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Občina je po sprejemu proračuna za leto 2019 na spletni strani Občine Pivka objavila Javni
razpis za sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine za leto 2019. Nekaj dni po objavi, pa
je bila občina s strani izvajalca javne službe ravnanja z odpadki (podjetje Publicus d.d.)
obveščena, da so odlagališča v Sloveniji močno povišala cene deponiranja azbestnih
odpadkov, torej se je cena iz 170 EUR na tono (cena je z DDV in velja za azbest, ki je
zaščiten in zložen na paleto), povišala na 287,30 EUR z vključenim DDV na tono odpadka,
kar predstavlja 69 % povišanje. Povišanje cen je posledica višjih cen odlagališč odpadkov, ki
take odpadke lahko sprejemajo. V izogib morebitnim vsakokratnim naslednjim popravkom
pravilnika glede zneska višine sofinanciranja predlagamo, da se pravilnik spremeni na način,
da višina sofinanciranja ni določena s fiksnim zneskom, temveč se višina sofinanciranja
izrazi s procentom, ki je enak višini deleža, kot je bil določen s sprejemom pravilnika v letu
2017, torej 75 % (znesek 130 EUR na tono je bil določen kot zaokrožitev). Sprememba bi
omogočila enakopravno obravnavo vseh prijaviteljev na javnem razpisu za leto 2019 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).
Posledično občina ne zagotavlja javne službe za ravnanje z gradbenimi odpadki oz. odpadki,
ki vsebujejo azbest.
Salonitna kritina se je v okolju pojavila v drugi polovici prejšnjega stoletja. O škodljivosti
azbesta na zdravje ljudi se je začelo govoriti veliko kasneje.
Azbest ima vlaknato zgradbo, zaradi česar se rada lomijo in postajajo tanjša-podoba iglicam.
Pri vdihavanju tako lahko pridejo globoko v pljuča. V organizem lahko pridejo tudi preko pitne
vode in hrane. V letu 1996 je bil sprejet Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v ne
azbestno (Uradni list RS, št.56/1996), ki je predpisal takojšnjo ukinitev proizvodnje azbest
cementnih izdelkov, uvedbo brez azbestne tehnologije in proizvodnjo vlakno cementnih
izdelkov ter postopno ukinitev oziroma nadomeščanje druge azbestne proizvodnje v
neazbestno. Proizvodnja azbestcementnih izdelkov na območju Republike Slovenije in njihov
uvoz sta torej prepovedana od 20. 12. 1996 dalje.
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.
3. Razlogi za sprejem
S spremembo pravilnika se višina subvencije določi z deležem, kar pomeni, da v primeru
spremembe cen deponiranja (višja ali nižja cena), vsakokratno spreminjanje pravilnika ne bo
potrebno. Subvencioniranje se izvede do višine proračunskih sredstev, ki so predvidena za
ta namen: v proračunu občine Pivka je za leto 2019 za subvencioniranje odstranjevanja
azbestne kritine predvidenih 5.000 €.
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Glavni namen pravilnika pa je spodbuda občanom, da se odločijo za zamenjavo dotrajane
azbestne kritine (ostalih izdelkov iz azbesta –cevi, izolacijski materiali - je v gospodinjstvu
manj) z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali, ob upoštevanju načinov in pogojev, kot jih
določa pravilnik.
Ker gre za manj zahtevno spremembo občinskega akta, se v skladu z prvo alinejo prvega
odstavka 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99,
55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) obravnava spremembe izvede po skrajšanem postopku.

Župan:
Robert Smrdelj, l.r.

Priloge:
- Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka (Ur. list RS, št.
79/17)
- Predlog spremembe Pravilnika
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Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) ter 16. člena Statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski
svet Občine Pivka na ______ seji dne ________ sprejel

P R A V I L N I K o spremembi
Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka (Ur. list RS, št.
97/17) se tretja alineja 4. člena spremeni tako, da se glasi:
» – Prosilec lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne
azbestne kritine na odlagališču komunalnih odpadkov v višini 75% stroška odlaganja.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ________
Pivka, dne ________
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj
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