Izola, 12. 7. 2019
NOV OBRAČUN
STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
Skladno z novim Pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola, ki ga je
dne 11. 7. 2019 potrdil Občinski svet Občine Izola smo pripravili nov obračun storitev ravnanja z
odpadki.
Poglavitna sprememba obračuna je določitev obračunskega volumna, ki upošteva število oseb ob
sočasnem upoštevanju velikosti stanovanjske enote in frekvence odvoza.
Informativne vrednosti so prikazane v spodnji tabeli za posamezno odjemno mesto (OM).
Na prejeti položnici, po dosedanjem načinu obračuna, je naveden podatek o številu oseb na vašem
odjemnem mestu, ki je bil pridobljen iz javne evidence. Prosimo, da ta podatek preverite in nam
sporočite popravke najkasneje do 31. 7. 2019. Zaradi računalniškega povezovanja podatkov, je
lahko prišlo do vsebinskih napak, za kar se vam opravičujemo.
Prvo položnico z novim obračunom storitev ravnanja z odpadki boste prejeli predvidoma v začetku
avgusta.
V primeru, da število oseb navedeno na položnici ni pravilno, nas obvestite na naslednje načine:
- Preko aplikacije www.komunala-izola.si - s klikom na UREDITEV ODJEMNEGA MESTA.
- Preko priloženega obrazca, ki nam ga lahko vrnete na naslednje načine:
- pošljete po e-pošti: obracun@komunala-izola.si ali
- pošljete po pošti na naslov: Komunala Izola, Industrijska cesta 8, 6310 Izola ali
- prinesete osebno na upravo Komunale Izola.
Prosimo vas, da nam sporočite točne podatke, ki vplivajo na obračun, kot to določa 32. člen Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 4/2018).
Hkrati vas obveščamo, da je posredovanje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na obračun storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki in vključitev v sistem ravnanja z odpadki OBVEZUJOČE, nasprotno
dejanje velja za prekršek, za katerega je predpisana tudi denarna kazen.
Za vse dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 05/66–34-951.
____________________________________________________________________________
Informativne vrednosti za posamezno odjemno mesto (OM).
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Cena v EUR
13,24 13,24 16,48 19,72 22,96 26,2 29,44 32,68 35,92 39,16 42,4 45,65
brez DDV
V primeru, da ima uporabnik velikost stanovanjske enote večjo od 75 m 2, se na vsakih dodatnih 75 m2
stanovanja zaračuna še 4,06 EUR.
Predlog novega obračuna je bil pripravljen na osnovi večletnih prizadevanj k vpeljavi primernejšega
sistema obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in upoštevanju predlogov uporabnikov.
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