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VLOGA ZA BREZPLAČEN PREVZEM AZBESTNIH ODPADKOV 
OBRAZEC - EVIDENCA ODDANIH AZBESTNIH ODPADKOV

Podatki o vlagatelju:

Izvor (lokacija) odpadka: Opis odpadka:

Izjava (označite):

ime in priimek ali naziv podjetja

ulica in hišna številka bivališča ali sedeža podjetja

poštna številka kraj država

ID za DDV (davčna številka)

telefonska številka*

elektronski naslov

* neobvezen podatek - namen nekomercialnega obveščanja

Stran 1 od 2

Sem edini lastnik objekta ali zemljišča

Sem solastnik objekta ali zemljišča**

Sem najemnik objekta ali zemljišča

Sem uporabnik objekta ali zemljišča

ulica in hišna številka

poštna številka

številka katastrske občine

kraj država

številka parcele

vrsta azbestnega odpadka (kritina, ipd.)

predvidena teža azbestnega odpadka (kg)

prevoznik azbestnega odpadka (vlagatelj, pooblaščena oseba)

** v primeru solastništva objekta ali zemljišča pridobite soglasja ostalih solastnikov, da se strinjajo z oddajo azbestnih odpadkov

ime in priimek solastnika podpis solastnika

ime in priimek solastnika podpis solastnika

ime in priimek solastnika podpis solastnika

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov (13. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR)

• Upravljavec osebnih podatkov:  Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran
• Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: dpo@okoljepiran.si
• 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 Piran)
• Obdobje hrambe:  5 let
• Zunanji obdelovalec podatkov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
• Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska ali pogodbena obveznost (osebni podatki so nujni za izvedbo postopka oz. obravnavo 

vloge. Če se osebni podatki ne pošljejo, vlogo ni možno obravnavati): DA
• 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 - vlogo se posreduje na elektronski naslov:  

dpo@okoljepiran.si
• Možnost pritožbe: Če posameznik meni, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov se lahko pritoži pri nadzornemu organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22,  

1000 Ljubljana

SLOVENIJA
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VLOGA ZA BREZPLAČEN PREVZEM AZBESTNIH ODPADKOV 
OBRAZEC - EVIDENCA ODDANIH AZBESTNIH ODPADKOV

žig

žig
datum ime in priimek odgovorne osebe podpis odgovorne osebe

Izpolni Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. - Zbirni Center Dragonja

datum

Izpolni Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

kraj in datum ime in priimek vlagatelja ali zastopnika pravne osebe podpis vlagatelja ali zastopnika pravne osebe

ime in priimek odgovorne osebe podpis odgovorne osebe

Opomba: 

1. Vlogo za brezplačen prevzem azbestnih odpadkov (Obrazec Evidenca oddanih azbestnih odpadkov) izpolnite, podpišite in v času uradnih ur oddajte na recepciji Javnega podjetja 
OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran oziroma pošljite po običajni ali elektronski pošti na elektronski naslov: info@okoljepiran.si

2. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. bo po uradni dolžnosti preverilo, ali ima upravičenec plačane račune/položnice za ravnanje z odpadki in brezplačno prevzelo azbestne odpadke le 
od tistega upravičenca, ki ima poravnane vse obveznosti. Izpolnjen in potrjen obrazec vloge bo posredovan v Zbirni Center Dragonja in upravičencu po elektronski pošti. Upravičenci, 
ki ne izpolnjujejo zahteve, kot to določa pravilnik, bodo o tem pisno obveščeni po elektronski pošti.

3. Upravičenec mora najaviti oddajo azbestnih odpadkov vsaj 3 delovne dni pred oddajo in se o podrobnostih prevzema dogovoriti z odgovorno osebo Zbirnega Centra Dragonja na 
telefonsko številko: 05/61-750-90 ali 041/818-743

4. Azbestni odpadki  morajo biti ustrezno zaščiteni (zloženi na leseni paleti in v celoti oviti v plastično folijo, manjše količine in/ali zdrobljen azbest pa v zaprti debelejši plastični vreči). V 
primeru neustrezno zaščitenega azbesta, bo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. upravičencu zaračunalo pripravo (delo in material) odpadkov za oddajo v nadaljnje ravnanje.

5. V primeru oddaje količine, ki predvidoma presega 1 tono, mora upravičenec najaviti celotno količino in ob predaji poravnati račun za količino, ki presega 1 tono azbestnih odpadkov.

Obrazec je dosegljiv na spletni strani Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. (www.okoljepiran.si/vloge-in-obrazci) in na recepciji uprave Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. na naslovu 
Arze 1B, 6330 Piran, v času uradnih ur. Za dodatne informacije nam pišite na irena.kordic@okoljepiran.si ali pokličite na telefonsko številko: 05/61-750-56 v času uradnih ur.

Izjava (označite):

Izjava (označite):

Spodaj podpisani v skladu s Pravilnikom o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Piran (Uradni list 
Republike Slovenije št. 74/2021) podajam vlogo za brezplačno oddajo azbestnih odpadkov. Zavezujem se, da bom količino, ki presega 
1 tono, plačal po veljavni ceni, ki trenutno znaša 0,3477 EUR/kg z vključenim DDV-jem.

Stran 2 od 2

dejanska teža azbestnega odpadka (kg)

Potrjujemo pravilnost navedene vrste in dejansko TEŽO prevzetih azbestnih odpadkov.

Potrjujemo, da ima imetnik odpadkov poravnane vse obveznosti iz naslova ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Piran
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