OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ
UFFICIO ATTIVITA` COMUNALI E SVILUPPO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: +386 5 66 00 100, Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si
Internet: www.izola.si

Številka: 354-62/2022

Navodila za postopek oddaje obrazca Evidenca oddanih azbestnih odpadkov
1. Obrazec Evidenca oddanih azbestnih odpadkov (v nadaljevanju Obrazec) izpolnite,
podpišite in v času uradnih ur oddajte v glavni pisarni Občine Izola (Sončno nabrežje 8,
6310 Izola) ali pošljite po elektronski pošti na: posta.oizola@izola.si.
2. Potrjen Obrazec Občina Izola pošlje vložniku po pošti ali po elektronski pošti.
3. Vložnik obrazec, ki ga je potrdila Občina Izola, priloži prevzemniku azbestnih odpadkov.

Obrazec, ki ga je potrdila odgovorna oseba Občine Izola, ODDATE V ZBIRNEM
CENTRU IZOLA skupaj z azbestnimi odpadki, najkasneje 30 dni po prejetem potrjenem
obrazcu, vendar ne kasneje od 30. oktobra 2022.
Obrazec je dosegljiv na spletni strani Občine Izola www.izola.si ali ga zainteresirani med uradnimi
urami lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Izola (Sončno nabrežje 8, Izola). Dodatne
informacije na tamara.grbavac@izola.si ali na tel. št. 05 6600202.

OBRAZEC: EVIDENCA ODDANIH AZBESTNIH ODPADKOV
V skladu s Pravilnikom o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Izola
(Uradne objave občine Izola 9/2022) vlagam vlogo za oprostitev plačila prevzema azbestnih
odpadkov v Občini Izola.
1. PODATKI O VLOŽNIKU:
Priimek in ime
Naslov stalnega prebivališča

ulica

Poštna številka in kraj

hišna št.
kraj

Telefonska številka
Elektronski naslov
Davčna številka

2. OPIS ODPADKA:
Izvor odpadka – lokacija
Naslov

ulica

Poštna številka in kraj

hišna št.
kraj

Parcelna številka in katastrska
občina
Vrsta azbestnega odpadka (kritina,
ostalo ...)
Okvirna (vpiše vlagatelj)
Količina azbestnega odpadka

Dejanska (vpiše
prevzemnik)

v kg
v kg

Prevoznik azbestnega odpadka
(vlagatelj, pooblaščena oseba)

Datum:

Podpis vlagatelja:
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3. IZJAVA VLOŽNIKA (obkroži):
1. Sem edini lastnik objekta ali zemljišča.
2. Sem solastnik objekta ali zemljišča.

V primeru solastništva objekta ali zemljišča pridobite soglasja ostalih solastnikov,
da se strinjajo z oddajo azbestnih odpadkov.
Podpisi solastnikov:
IME PRIIMEK

Podpis

3. Izjavljam, da so bili azbestni odpadki odstranjeni skladno z določili Uredbe o
odpadkih, ki vsebujejo azbest (Ur. List RS, št. 34/08).

4. IZPOLNI OBČINA IZOLA:
PREGLEDAN IN POTRJEN OBRAZEC
Datum
Podpis
OBRAZEC, ki ga je potrdila odgovorna oseba Občine Izola, ODDATE NAJKASNEJE 30 DNI OD
POTRDITVE s strani Občine Izola V ZBIRNEM CENTRU IZOLA, vendar ne kasneje od 30.
oktobra 2022.
5. IZJAVE PREVZEMNIKA ODPADKOV:
1. Potrjujemo pravilnost navedene vrste in količine prejetih odpadkov.
Datum: _________________________

Žig:

Prevzemnik odpadkov
Komunala Izola d.o.o.
_________________________

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov (13. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR) ob vlogi za Zbiranje
osebnih podatkov ob vlogi za brezplačni prevzem azbestnih odpadkov
- Upravljavec osebnih podatkov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 IZOLA 05 6600100, posta.oizola@izola.si
- Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Intelektum Maribor, Zagrebška cesta 44, Maribor, Siniša Plavšić,
info@intelektum.eu, tel. 02-6209840.
- Namen: izvedba postopka in vodenje evidence oddanih azbestnih odpadkov;
- Pravna podlaga: Točka c, 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (21. in 21. a člen Zakona o lokalni
samoupravi ter 6. člen Pravilnika o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Izola);
- Obdobje hrambe: 5 let
- Zunanji uporabniki: Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.-Azienda pubblica Komunala Izola .-s.r.l..
- Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska ali pogodbena obveznost; DA, osebni
podatki so nujni za izvedbo postopka oz. obravnavo vloge. Če se osebni podatki ne pošljejo, vlogo ni možno obravnavati.
- Ali se izvaja postopek avtomatiziranega sprejemanja odločitev; NE
- Ali se podatki posredujejo v tretje države (izven EU): NE

-

Obstoj pravic posameznikov: Posameznik ima pravico do dostopa, do popravka osebnih podatkov ali do omejitve obdelave. Vloga se
posreduje na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si

-

Možnost pritožbe: Če posameznik meni, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov se lahko pritoži pri nadzornemu organu:
Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
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