
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI 

CAPODISTRIA 

 

  Občinski svet - Consiglio comunale 

 

            

                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       
                                                      Tel. +386 05 6646 382    Fax +386 05 6271 602 

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 48/12 in 57/12), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 

30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11) 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 30. novembra 2017 sprejel 

 

O D L O K 

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 in 95/2014) se v  

9. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi: 

 

»(3) V okvir javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je vključena tudi 

dejavnost rednega vzdrževanja odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v zapiranju in po 

njegovem zaprtju, stroški rednega vzdrževanja tega odlagališča pa se upoštevajo kot 

upravičeni stroški javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.«  

   

2. člen 

 

v 48. členu se doda nov sedmi odstavek, ki glasi: 

 

»(7) Postavke v elaboratu, ki se določajo v razmerju od vrednosti osnovnih sredstev se 

določajo v razmerju od nabavne vrednosti osnovnih sredstev. Donos na vložena poslovno 

potrebna osnovna sredstva opredeli izvajalec v vsakokratnem elaboratu o oblikovanju cen 

storitev javnih služb in lahko znaša največ pet odstotkov od nabavne vrednosti poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe«. 

 

3. člen 

 

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

 

   

 
Številka: 354-272/2017  Mestna občina Koper 

Koper, 30. novembra 2017    ŽUPAN 

  Boris Popovič 

 


