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VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV ZA OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S 
KOMUNALNIMI ODPADKI  

 
 

Status prijavitelja spremembe: a) lastnik      b) najemnik      d) drugo: _________________ 
 
Ime in priimek / naziv prijavitelja*:  

 
Naslov / sedež prijavitelja*:  

 
Datum rojstva /  
matična številka (pravni subjekti) prijavitelja*: 

 

  
Telefonska številka prijavitelja:  

 
 
Polja označena z zvezdico (*) so obvezen podatek.  

 
 
Za nepremičnino v Izoli, na naslovu*: ____________________________________________, 
 
zavedeno na odjemnem mestu (prepišite OM iz položnice) št*.: ________________________ 
 
 
Namen spremembe (ustrezno obkrožiti):  

a) prijava v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki  

b) odjava iz sistema ravanja s komunalnimi odpadki 

c) sprememeba imena / priimka (zaradi ažurnosti podatkov dostaviti na vpogled osebni dokument) ali naziva 

d) sprememba naslova / sedeža: _______________________________________________  

e) položnice pošiljati na naslov: ________________________________________________ 

f) sprememba osnove za obračun 

g) samostojni objekti, ki nimajo funkcije stanovanjske enote in so večji od 20m2 (npr. 

»kažeta«, vikend, gospodarski objekt, ..) 

1. Lastnik (prijavljen v občini Izola) že dobiva položnice za stanovanjsko enoto:    

    Naslov*:______________________, ID samostojnega objekta*: __________________ 

2. Lastnik (iz druge občine) ne dobiva položnic za stanovanjsko enoto v občini Izola:     

    Potrebno obkrožiti točko a) ter izponiti podatke pod rubriko Stanovanje 

h) drugo___________________________________________________________________ 
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V primeru, da ste izbrali namen spremembe pod zaporedno črko a) ali f), vas prosimo, da 
ustrezno označite in dopolnite še sledeče podatke: 
 
 

 Poslovni prostor   Stanovanje  

 Dejavnost*:   ID nepremičnine*:  

 Število zaposlenih*:   Površina nepremičnine*:  

 ID nepremičnine*:   Število oseb*:  

 Površina nepremičnine*:   Kapaciteta obrata*1:  

    Trajanje sobodajalstva*1:  

 
                                                                                                                           1 Izpolniti samo v primeru sobodajalstva. 
 
Definicija stanovanjske enote – podatek o površini nepremičnine: 

Upošteva se uporabna površina stanovanjske enote in dodatno zaprti prostori, kot na primer klet, zaprti balkon, 
loža, garaža in drugi zaprti prostor, ki pripada stanovanjski enoti. V kolikor uporabna površina ni znana (določena), 
se uporabi neto tlorisna površina prostora. Podatke se lahko pridobi tudi iz javnih evidenc Geodetske uprave 
Republike Slovenije. 

 
 
Opis prijave spremembe: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vlogo v zvezi s spremembo podatkov za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
oddano do vključno 25. dne v mesecu, se obravnava v tekočem  mesecu. Oddana vloga, 
prispela od 26. dne dalje v mesecu, se obravnava v naslednjem mesecu. 
 
S pisnim pooblastilom uporabnika lahko zadeve, ki vplivajo na obračun storitve ravnanja s 
komunalnimi odpadki, v njegovem imenu uredi tudi druga oseba. 
 
 
 
_____________________      ______________________ 
       (kraj in datum)                  (podpis / podpis in žig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- fotokopija kupoprodajne ali najemne pogodbe, 
- drugo: _______________________________ 
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