
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Mislinja, 

Občina Mislinja objavlja 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2019 

 

1. Namen razpisa 

Občina Mislinja s podeljevanjem proračunskih sredstev vzpodbuja zamenjavo azbestne 

kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali in pravilno odlaganje le – te, zaradi 

zmanjševanja divjih odlagališč. 

 

2. Višina razpisanih sredstev 

Občina Mislinja je v proračunu za leto 2019, na proračunski postavki 15024, za 

sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2019 namenila 5.000,00 EUR. 

 

3. Upravičenci 

Upravičenci do prejema proračunskih sredstev so občani – fizične osebe, ki imajo stalno 

prebivališče v Občini Mislinja in so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in 

drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot.  

 

4. Pogoji za pridobitev sredstev 

1. Objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirani na območju 

Občine Mislinja in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, 

drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi; 

2. Investitorji in izvajalci del morajo pri ravnanju z azbestnimi odpadki izvajati predpisane 

ukrepe s področja varstva okolja in varstva pri delu; 

3. Obdobje, v katerem morajo biti izvedena dela je od leta 2015 dalje. 

 

5. Vloga za dodelitev sredstev 

Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu. Vlogi morajo biti priložena vsa 

zahtevana dokazila.  

 

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v vložišču Občine Mislinja ali jo poslati po 

pošti na Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, z oznako »Ne odpiraj – Javni 

razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v letu 2019«.  

 

Rok za prijavo na razpis je do 6.12.2019 oziroma do porabe sredstev. 

 

6. Postopek za dodelitev sredstev 

Postopek izvedbe javnega razpisa vodi komisija imenovana s strani župana. Če komisija 

ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec 

vloge v določenem roku ne dopolni, se kot nepopolna vloga s sklepom zavrže. Vloge bo 

komisija obravnavala predvidoma enkrat mesečno oz. po potrebi, po vrstnem redu, kot so 

prispele. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog. Na podlagi ocene vlog komisija 

pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu v potrditev. 

Odločbo o dodelitvi sredstev bo izdala občinska uprava in jo posredovala najkasneje v 45 

dneh od oddaje vloge.  



Vlagatelj lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne 

azbestne kritine na odlagališču komunalnih odpadkov v višini 120,00 EUR/tono oz. največ 

za 10 ton – 1.200,00 EUR.  

 

Vlagatelju, ki so mu sredstva odobrena, lahko azbestno kritino odloži pri pooblaščenem 

prevzemniku azbestnih odpadkov, ki odpadke stehta, kar je osnova za izstavitev računa 

Občini Mislinja. Tehtalni oz. evidenčni list je priloga k računu. 

 

Prejemnik azbestnih odpadkov pošlje Občini Mislinja e-račun do višine sofinanciranja 

(120 EUR/tono oz. največ za 10 ton – 1.200,00 EUR). 

 

 

7. Razpisna dokumentacija 

Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dobijo v sprejemni pisarni Občine Mislinja, 

objavljena je tudi na spletni strani Občine Mislinja, na www.mislinja.si. 

 

Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Mislinja (kontaktna oseba 

je Nina Fras, tel: 02 88 57 345, e pošta: nina.fras@mislinja.si). 

 

 

 

Številka: 354-3/2019 

Datum: 13.5.2019 

 

 

 

      Župan Občine Mislinja 

      Bojan Borovnik, mag. posl. ved, l.r. 
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