Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003
ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008)
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Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD,
66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12 in 99/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2014 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI
ODPADKI
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/2012) se v petem odstavku 7.
člena številka »22.« nadomesti s številko »23.«.
2. člen
V 13. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»Uporabnik je dolžan postaviti zabojnik na zbirnem mestu na zemljišču, katerega lastnik je, oziroma
na zemljišču, ki je v njegovi posesti. V primeru, da gre za večstanovanjsko stavbo v etažni lastnini pa
se zabojniki za odpadke locirajo na zemljišču, ki pripada stavbi in je praviloma v lasti etažnih
lastnikov.
Samo izjemoma, če zabojnika za odpadke na zbirnem mestu ni možno locirati na način iz prejšnjega
odstavka, uporabniki lahko zabojnik v dogovoru z lastnikom postavijo na drugo zemljišče.«
3. člen
V 48. členu se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
»Za obračunsko obdobje, ki se upošteva pri pripravi elaborata skladno z določili predpisa, ki
predpisuje metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb s področja varstva okolja se določi
ustrezno triletno obdobje.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 354-359/2012
Datum: 18. december 2014

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN
Boris Popovič

