OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Na podlagi 6. dlena Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Obdini
Selnica ob Dravi (MUV, 5t. 1212019) (v nadaljevanju: pravilnik) in na podlagi Odtoka o
proradunu Obdine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, 6t. 2l2O2O) Obdina Selnita ob Dravi,
Slovenski trg 4,2352 Selnica ob Dravi objavlja

za sofinanciranje

"d",rjfi:)ltllt":ft"stne

kritine v retu 2o2o

1. Namen razpisa

Obdina Selnica ob Dravi

v letu 2020 s podeljevanjem nepovratnih sredstev spodbuja

zamenjavo azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejsimi materiali.
2. Vi5ina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.

3. Upravidencl:
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo obdani - fizidne osebe, ki imajo stalno prebivalisde v
obdini Selnica ob Dravi in:
- so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih gospodarskih objektov ali
stanovanjskih enot v lasti fizidnih oseb,
- so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali
stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno
dolgorodno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v katerije opredeljena tudi pravica oz.
dolZnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev
azbestne kritine.

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki ali najemniki
stanovanjskih in poslovnih prostorov, niso upravideni do finandne spodbude, defrav so
udeleZeni v investiciji glede na pripadajodi solastniski deleZ.
4. Pogojiza pridobitev sredstev:

- objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirarri na obmodju Obdine
Selnica ob Dravi in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garafue, d-rvarnice),

kmetijski in drugi zasebni gospodarski rabi,
izvajalec, ki odstrani azbestno kritino, mora izpolnjevati pogoje, ki jih dolo6ajo veljavni
republiSki predpisi in izvajati predpisane ukrepe s podrodja vaistva ot<otla in varstvi pri
delu, azbestna kritina mora biti zlo2ena na paleti in obvezno ovita sfolijo,
- poseg mora biti kondan pred oddajo vloge za dodelitev finandnih sredstev, upo5tevani
bodo raduni o oddaji azbestnih odpadkov, ki so bili izdani od 1. 1 . 2O2O dalje, do oddaje
vloge.

-

5. Vloga za dodelitev sredstev:

Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu,

ki je

dokumentacije. PriloZena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila.

sestavni

del

razpisne

Vlogo na razpis za subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine v vedstanovanjskih
stavbah vloZi upravnik, ki upravlja s stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. dlena
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, 5t. 69/03 in spremembe), lahko pa tudi individualni
lastnik ve6stanovanjske stavbe (ne pa lastnik posameznega dela stavbe). V primeru, da
sta lastnika stavbe dva, je vlagatelj eden v soglasju z drugim lastnikom. V primeru, kjer so
investitorji fizidne in pravne osebe in investicija v dokumentaciji vloge ni podana za
vsakega posebej, se finandna spodbuda dodeli na osnovi solastni5kih deleZev stavbe, ki
pripadajo fizidnim osebam.

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v sprejemni pisarni Obdine Selnica ob Dravi ali
poslati po po5ti. V eni ovojnici je lahko samo ena vloga. Na desni strani ovojnice mora biti
napisan naslov: Obdina Selnica ob Dravi, Slovenski tr74,2352 Selnica ob Dravi. V levem
spodnjem kotu ovojnice mora biti pripis "Ne odpiraj! - Vloga za dodelitev sredstev za
odstranjevanje azbestne kritine 2020". V levem zgornjem kotu ovojnice mora biti naveden
polni naslov prosilca.

Neustrezno dostavljene

ali nepopolno oz. nepravilno

oznadene vloge

ne

bodo

obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.

Rok za predloZitev vlog je 30. 10. 2020, Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Obdino
Selnica ob Dravi prispele do datuma za predloZitev do 12. ure. Nepovratna sredstva se
bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloZenih popolnih vlog.
6. Merila in postopek za dodelitev sredstev:

Vi5ina nepovratnih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine zna5a 50 o/o stro5ka
odlaganja azbestne kritine iz gospodinjstev v Obdini Selnica ob Dravi na odlagali5du
komunalnih odpadkov, vendar ne ved kot 130 EUR/tono predanih odpadkov.
Odobrena sredstva bodo nakazanana ra6un prosilca.

Po odpiranju prejetih vlog bo komisija, ki jo imenuje Zupanja, vloge obravnavala in
pripravila predlog za dodelitev sredstev. Odlodbo o dodelitvi sredstev bo izdala obdinska
uprava in jo posredovala prosilcem najkasneje v 45 dneh po zakljudku razpisnega roka.
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogodena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno
dopolnjena vloga bo zavrZena.
Dokumentacija, poslana z vlogo, se prosilcem ne bo vradala.
7. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo prosilci lahko pridobijo v dasu uradnih ur v sprejemni pisarni
Obdine Selnica ob Dravi in na spletni straniU ryW.selnica.si.
Dodatne informacije prevzemnika (Snaga d. o. o.), pri katerem je moZno odloZiti azbestno
kritino je moZno dobiti na tel: 02 620 58 35 ali 051 676 889 oz. elektronskem naslovu
m ania.. sef g.o@s nag a-n b. si.
i

Prosilci lahko dobijo dodatne informacije o razpisu tudi na Obdini Selnica ob Dravi
(kontaktna oseba: Milo5 Kukovid, tel.: 02673 02 09, e-poSta: milos.kukovic@selnica.si).
Stevilka: 430 - 1512020

Datum: 19.2.2020
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