
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 
 
                       OBČINSKI SVET 
              CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Na podlagi 3.in 4. točke prvega odstavka 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 

št.32/93), 3.in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ter 27. člena Statuta Mestne občine 

Koper je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 15.aprila 1999 sprejel 

 

 

ODLOK 

O  RAVNANJU  S  KOMUNALNIMI  ODPADKI 

 

 

l. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

(1) S tem odlokom se ureja ravnanje z odpadki na območju Mestne občine Koper, posebej pa ravnan-

je s komunalnimi odpadki. 

 

(2) "Ravnanje s komunalnimi odpadki" je obvezna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljnjem 

besedilu: javna služba), ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Koper. Ta javna služba na 

enovit način zagotavlja javne dobrine, ki jih morata zagotavljati po zakonu o varstvu okolja obvezni 

lokalni gospodarski javni službi: 

 

- zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz naselij; 

- odlaganje komunalnih odpadkov. 

 

2. člen 

 

(1) Javna služba iz 1. člena zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, 

vključno s kontrolo tega ravnanja in ukrepi za varstvo okolja po zaključku delovanja objekta ali nap-

rave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. 

 

(2) Javna služba izvaja ukrepe, ki so ob nastajanju in obstoju odpadkov potrebni zaradi smotrnega 

izkoriščanja in varstva dobrin, varstva vrednot človekovega okolja ter zdravja in počutja zato, da ni 

ogroženo, prizadeto ali moteno človeško zdravje in počutje, naravno okolje, živalstvo in rastlinstvo, 

naravni in kulturni spomeniki, krajinski videz naselij, javna higiena ter javni red. 

 

3. člen 

 

(1) Javno službo iz drugega odstavka 1. člena na območju Mestne občine Koper pod pogoji iz tega 

odloka kot izključni izvajalec izvaja Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. (v nadaljnjem bese-

dilu: izvajalec).  

 

(2) Organ, ki opravlja strokovno tehnične in organizacijske naloge za javno službo iz drugega odsta-
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vka, je urad občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni 

organ). 

 

(3) Župan sprejme na predlog izvajalca Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih 

odpadkov. 

 

4. člen 

 

(1) Pravilnik iz tretjega odstavka 3. člena določa oziroma ureja: 

 

- natančno opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo postopka njihovega prebiranja, 

prekladanja, naknadnega ločevanja, zbiranja sekundarnih surovin, kompostiranja bioloških 

odpadkov in drugih načinov predelave ter odlaganja neuporabnih odpadkov oziroma ostanka 

odpadkov na odlagališče, izravnave zemljišč in njihovega rekultiviranja; 

- pravila za delovanje odlagališča in njegovo opremljenost; 

- pogoje za odlaganje odpadkov, ki ne sodijo med ostanek odpadkov, na odlagališče; 

- tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov; 

- standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z natančnimi merili za določanje izhodi-

ščnega volumna posod, potrebnega posameznemu povzročitelju oziroma skupini povzročiteljev; 

- standardizacijo predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe; 

- postopek obračuna smetarine in drugih plačil povzročiteljev odpadkov; 

- okvirne pogoje za izdajanje soglasij po pooblastilih iz tega odloka; 

- okvirne pogoje za dajanje navodil za ravnanje z odpadki, ki ni s tem odlokom posebej urejeno; 

- okvirne pogoje za odločanje o posebnih primerih drugačnega načina ravnanja z odpadki, kolikor 

niso posebej opredeljeni s tem odlokom; 

- druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano in s predpisi usklajeno ravnanje z 

odpadki ter za nemoteno delovanje javne službe. 

 

(2) Pravilnik mora biti tekoče usklajevan z spremembami tehnološkega, kulturnega in sociološkega 

značaja ter drugimi dogajanji v prostoru. 

 

5. člen 
 

(1) Izvajalec ima pravico in dolžnost: 

 

- po pooblastilu iz tega odloka izdajati soglasja na predloge prostorskih izvedbenih aktov in loka-

cijska dovoljenja oziroma določati pogoje in dajati soglasja za projektiranje in izvedbo objektov 

glede na potrebe izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok; 

- v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe 

ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za 

izvajanje javne službe; 

- pripraviti predlog Pravilnika iz tretjega odstavka 3. člena; 

- pripravljati predlog programa odvoza odpadkov iz naselij; 

- pripravljati predlog letnega plana gospodarske javne službe; 

- voditi kataster zbirnih in odjemnih prostorov ter ekoloških otokov; 

- voditi kataster divjih odlagališč; 

- voditi podatkovno baze za obračun smetarine; 

- voditi in trajno hraniti evidenco o količini in sestavi odpadkov, odloženi na odlagališče, ter voditi 

stalno evidenco o vplivih odlagališča na okolje; 

- sklepati pogodbe z  pogodbenimi povzročitelji odpadkov. 
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6. člen 

 

Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstit-

ve objektov in naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov in normati-

vov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega minis-

tra. 

 

7. člen 

 

(1) Uporabniki storitev javne službe iz drugega odstavka 1. člena so povzročitelji odpadkov (v 

nadaljnjem besedilu: povzročitelj odpadkov). 

 

(2) Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov 

(izvirni povzročitelj odpadkov), in vsaka oseba ki opravlja mešanje odpadkov in druge predhodne 

postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov. 

 

8. člen 

 

(1) Povzročitelji odpadkov kot uporabniki javne službe so praviloma fizične osebe kot gospodinjstva, 

fizične osebe kot samostojni podjetniki in obrtniki, ter pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi 

prostori, v oziroma ob katerih nastajajo odpadki ter plovila, pri oziroma na katerih nastajajo odpadki.  

 

(2) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo oseba ali skupina oseb, ki prebiva v eni stano-

vanjski enoti, in jo v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb 

v gospodinjstvu, ki je za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva nerazdelno odgovorna v 

razmerju do izvajalca. 

 

(3) Kot povzročitelji odpadkov oziroma kot uporabniki storitev javne službe se lahko obravnavajo 

upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov ali upravljavci javnih in drugih površin ter izvajalci 

javnih služb, ki so pristojni za zbiranje odpadkov v okviru ali zaradi storitev, ki jih zagotavlja ustrez-

na javna služba. 

 

(4) V primeru ko upravnik nastopa naproti izvajalca javne službe v svojem imenu in na račun lastni-

ka ali skupnosti lastnikov stanovanj ali poslovnih prostorov, pridobi v razmerju do izvajalca pravice 

in obveznosti sam. Če upravnik stanovanj oziroma poslovnih prostorov nastopa v imenu lastnika ali 

skupnosti lastnikov, postanejo vsi lastniki do izvajalca solidarni upniki in dolžniki. Drugačen dogo-

vor med lastniki v razmerju do izvajalca nima pravnega učinka. 

  

9. člen 

 

(1) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa ta 

odlok. 

 

(2) Inertne odpade industrije in obrti ter zavržena vozila oziroma ostanke vozil in večje količine 

sekundarnih surovin ter gradbene odpadke, ki jih ne predajajo izvajalcu, lahko povzročitelji predajajo 

tudi drugim usposobljenim izvajalcem. 

 

(3) Zbiranje in odlaganje odpadkov, za katere ta odlok posebej ne ureja ravnanja, organizirajo povz-

ročitelji sami v skladu s predpisi in po potrebi v skladu z navodili izvajalca. 
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10. člen 

 

S posebnimi občinskimi predpisi se uredi: 

 

- zbiranje odpadkov z ladij; 

- zbiranje in ravnanje z gradbenimi odpadki; 

- čiščenje javnih površin oziroma zbiranje odpadkov s teh površin (javna snaga); 

- ravnanje z trdimi in prečiščenimi usedlinami fekalij in greznic ter trdnimi usedlinami cestne 

kanalizacije. 

 

11. člen 

 

(1) Vse odpadke se praviloma zbira ločeno na izvoru. 

 

(2) Pogoje in načine ločenega zbiranja odpadkov ter posebne primere drugačnega načina ravnanja z 

odpadki, kolikor niso posebej opredeljeni s tem odlokom, ureja Pravilnik iz tretjega odstavka 3. čle-

na. 

 

12. člen 

 

(1) Ostanek odpadkov, kot je opredeljen s tem odlokom, je dovoljeno odlagati samo na urejeno odla-

gališče. Drugi odpadki se na odlagališče lahko odlagajo samo v obsegu in pod pogoji, ki so določeni 

s tem odlokom ter Pravilnikom iz tretjega odstavka 3. člena in ob posebnem soglasju izvajalca.  

 

(2) Določene vrste odpadkov je možno uporabiti za sanacijo degradiranih površin. Pogoje za ureditev 

teh površin, izvedbo odlaganja oziroma takšne sanacije in vrste odpadkov, ki jih je dovoljeno odlaga-

ti na ta način, se določi z ustreznim upravnim dovoljenjem po predpisih o posegih v prostor, izdanim 

ob soglasju pristojnega organa in skladno z urbanističnim mnenjem. 

 

II. OPREDELITEV POJMOV 

 

13. člen 

 

Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

 

1. "Odpadek" je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov, ki je v klasifikacij-

skem seznamu odpadkov v predpisu pristojnega ministra (v nadaljnjem besedilu: seznam odpad-

kov)  razvrščen v eno od skupin odpadkov, in ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga 

ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Odpadek je tudi 

vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je treba 

zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstran-

jevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način,  

 

2. "Nevarni odpadki" so odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi in so v seznamu odpadkov razvrščeni 

v seznam nevarnih odpadkov; ravnanje z nevarnimi odpadki je posebej urejeno z državnimi 

predpisi. 

 

3. "Gradbeni odpadki" so mešanica materialov, ki nastajajo pri talnem izkopu, podiranju  betonskih 

konstrukcij, odstiranju asfalta in drugih gradbenih ali rušilnih delih, vključujejo pa tudi mineralne 

gradbene odpadne materiale. 

 

4. "Komunalni odpadki" so odpadki, ki so v seznamu odpadkov razvrščeni kot komunalni odpadki 
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ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi 

frakcijami. Komunalni odpadki nastajajo praviloma v gospodinjstvih, vanje pa je potrebno razvr-

stiti tudi vse odpadke, ki ne sodijo v pojem gradbenih, nevarnih in drugih odpadkov, za katere je 

predpisan poseben način ravnanja (kot so na primer septični odpadki, klavnični odpadki, kužni 

material živalskega porekla ipd.). 

 

5. V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma biorazgradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 

"biološki odpadki") štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z izpostavlje-

nostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem 

ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki 

biološkega izvora. 

 

6. V ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, ki so primerni za ponovno uporabo oziroma 

predelavo (v nadaljnjem besedilu: "sekundarne surovine") štejejo odpadki iz proizvodnje in pora-

be, ki se po predelavi lahko ponovno uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa 

poteka ločeno po posameznih vrstah (na primer papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno) ali pa 

jih je mogoče izločiti v nadaljnjih procesih prebiranja oziroma predelave odpadkov. Ločeno se 

zbira tiste komunalne odpadke z značajem sekundarnih surovin, ki jih je po ustrezni predelavi 

mogoče tržiti ali katerih ločeno zbiranje je smotrno zaradi izogibanja uporabi kapacitet urejenih 

odlagališč odpadkov. 

 

7. V kosovno frakcijo komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: "kosovni odpadki") štejejo 

večji odpadni predmeti iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi embalaže, nerabno pohiš-

tvo, neuporabni gospodinjski stroji in drugi nerabni kosi gospodinjske in podobne opreme. 

  

8. "Nevarni odpadki iz gospodinjstev" so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali 

občasno nastajajo v gospodinjstvih ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje v skladu s 

predpisi urejeno preko izvajalca javne službe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki 

ali neporabljena oziroma nerabna odpadna jedilna in mineralna olja, barve, laki, škropiva, zdravi-

la, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem 

nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih. 

 

9. "Ostanek odpadkov" so neopredeljivi in nerazgradljivi komunalni odpadki, torej tisti komunalni 

odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti med biološke odpadke, sekundarne surovine ali nevarne 

odpadke iz gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi ne sodijo med kosovne odpadke ter nastajajo ob 

porabi v gospodinjstvih in vzporedno z dejavnostmi drugih subjektov, ki ustvarjajo komunalne 

odpadke; med ostanek odpadkov sodijo tudi ostanki iz prebiranja in predelave ostalih frakcij 

odpadkov; ostanek odpadkov se praviloma odlaga na odlagališče; za povzročitelja veljajo kot 

"ostanek odpadkov" vsi odpadki, ki jih ne more odložiti v namenske posode za zbiranje drugih 

frakcij odpadkov. 

 

10. "Inertni odpadki" so odpadki, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne spreminjajo, ne  

razgradijo, zgorijo ali drugače kemijsko ali fizikalno reagirajo, niso biorazgradljivi in ne vplivajo 

škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki poveča obremenitev okolja ali škodi člove-

kovemu zdravju; izluženje pri inertnih odpadkih je neznatno, vsebnost snovi v izlužku pa ni 

škodljiva za zdravje ali okolje. 

 

11. "Predpisana posoda za odpadke" je posoda, v katero povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih 

izvajalec prevzema; predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnologijo ravnanja z 

odpadki določene s pravilnikom iz tretjega odstavka 3. člena in so različnih volumnov in različ-

nih karakteristik za različne namene (namenske posode za odpadke). 
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12. "Namenske predpisane posode za odpadke" so namenjene zbiranju različnih frakcij komunalnih 

odpadkov, skladno s tehnologijo ločenega zbiranja odpadkov (namenske posode za zbiranje bio-

loških odpadkov, za zbiranje posameznih frakcij sekundarnih surovin, za zbiranje ostanka odpad-

kov, za zbiranje kosovnih odpadkov in podobno). 

 

13. "Namenska predpisana vreča za odpadke" je vreča iz primernega materiala in z ustrezno oznako, 

ki jo izvajalec prodaja povzročiteljem za redno ali občasno odlaganje ločeno zbranih odpadkov, 

ki jih ni mogoče odlagati v predpisane  posode za odpadke, pri čemer cena nakupa vreče že 

vključuje vse stroške ravnanja z odpadki, ki se odložijo vanjo. 

 

14. "Odjemni prostor" je prostor, s katerega izvajalec prazni namenske predpisane posode za biološ-

ke odpadke in za ostanek odpadkov; ta prostor je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na 

funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljiv. 

 

15. "Zbirni prostor" je prostor, na katerem so postavljene namenske predpisane posode za biološke 

odpadke in za ostanek odpadkov v času, ko se ti odpadki zbirajo; zbirni prostor je lahko hkrati 

tudi odjemni prostor, praviloma pa je lociran čim bliže nastajanju odpadkov. 

 

16. "Ekološki otok" je prostor, na katerem stojijo namenske predpisane posode za ločeno zbiranje 

sekundarnih surovin (na primer za steklo, papir, kovine, pločevinke, plastične mase in podobno). 

 

lll. ZBIRANJE ODPADKOV 

 

14. člen 

 

(1) Povzročitelji odpadkov so po vrstah ločene komunalne odpadke dolžni odlagati v namenske 

predpisane posode, postavljene na zbirnih prostorih ter na ekoloških otokih v obsegu in na način, kot 

je določeno s Pravilnikom iz tretjega odstavka 3. člena. 

 

(2) Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni začeti takoj, ko izvajalec določi način in 

kraj zbiranja ter zagotovi namenske predpisane posode za odpadke in to na način, kot ga omogočajo 

razpoložljive posode. 

 

15. člen 

 

(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk, proizvodnih in drugih poslovnih zgradb 

ter drugih objektov, kjer bodo nastajali odpadki, morajo določiti zbirne in odjemne prostore ter eko-

loške otoke, kot jih določa ta odlok, njihovi investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo in 

jih morajo prvič opremiti z namenskimi predpisanimi posodami za biološke odpadke in za ostanek 

odpadkov. Druge predpisane posode za odpadke (namenske posode za različne sekundarne surovine) 

zagotovi izvajalec v breme sredstev javne službe. 

 

(2) V obstoječih naseljih, poslovnih zgradbah, proizvodnih obratih in drugih objektih urejajo, gradijo 

in obnavljajo zbirne prostore lastniki objektov na podlagi ustreznega upravnega dovoljenja, odjemne 

prostore in ekološke otoke pa ureja izvajalec. Z ureditvijo zbirnega prostora na javni površini, ki ni 

hkrati tudi odjemni prostor, mora soglašati pristojni organ, ki določi plačilo ustrezne komunalne tak-

se in za tako postavitev lahko določi posebne pogoje. 

 

16. člen 

 

Predpisane posode za odpadke ter urejeni odjemni prostori in ekološki otoki so občinska infrastruktu-

ra. Skladno z določbo prvega odstavka 15. člena prva nabava predpisanih posod za odpadke za pot-
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rebe novo zgrajenih objektov bremeni investitorja objekta, njihovo obnavljanje in vzdrževanje, 

vključno s pranjem predpisanih posod pa sredstva javne službe. 

 

17. člen 

 

Zbirni prostor izven objekta in odjemni prostor za odpadke morata ustrezati estetskim, higiensko-

tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati prometa na javnih promet-

nih površinah. 

 

18. člen 

 

(1) Volumen in število predpisanih posod za odpadke na posameznem zbirnem prostoru po merilih iz 

Pravilnika iz tretjega odstavka 3. člena določa izvajalec ter jih sproti prilagaja tehnologiji ravnanja z 

odpadki, strukturi odpadkov in površini stanovanj, počitniških prostorov, zavodov, ustanov, poslov-

nih objektov in poslovnih prostorov ter izkušnjam ob izvajanju javne službe. 

 

(2) Izvajalec lahko določi eno ali več predpisanih posod za odpadke za več povzročiteljev skupaj. 

 

19. člen 

 

(1) Povzročitelj pred predvidenim časom odvoza, določenim s programom iz tretjega odstavka 22. 

člena, prestavi predpisane posode za odpadke z zbirnega prostora na odjemni prostor, po odvozu pa 

prazne takoj vrne na zbirni prostor. 

 

(2) Kadar povzročitelj ali izvajalec onesnaži zbirni ali odjemni prostor, ga je dolžan takoj očistiti, 

tako pa je potrebno vzdrževati čistočo tudi na poti med zbirnim in odjemnim prostorom. Če povzro-

čitelj onesnaženja takoj ne očisti, to izvede na njegov račun izvajalec. 

  

(3) Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa do odjemnega prostora ali ekološkega 

otoka. 

 

20. člen 

 

(1) Predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnjena tako, da je ni mogoče zapreti. 

 

(2) Večje količine odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v namensko predpisano vrečo 

za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na 

dan odvoza. 

 

(3) Če količina odpadkov redno presega volumen predpisane posode za odpadke, izvajalec povzroči-

telju predlaga ustrezno povečanje volumna. 

  

21. člen 

 

(1) Izvajalec vodi kataster zbirnih in odjemnih prostorov ter ekoloških otokov s podatki o vrstah, 

tipih in volumnu predpisanih posod za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o 

povzročiteljih. Kataster se vodi na način, ki je združljiv z računalniško vodenim občinskim geograf-

skim informacijskim sistemom 

 

(2) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način. 
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lV. ODVOZ ODPADKOV 

 

22. člen 

 

(1) Tehnologijo in časovni potek zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov določi izvajalec v soglasju 

s pristojnim organom.  

 

(2) Izvajalec mora opredeliti tudi rešitve za čas, ko bodo določeni kraji težko dostopni ali nedostopni 

za njegova vozila. 

  

(3) Zbiranje odpadkov poteka po programu odvoza, ki ga sprejme izvajalec ob soglasju pristojnega 

organa. Program mora biti tekoče usklajevan z ugotovitvami iz presoj vplivov na okolje in z drugimi 

spremenjenimi okoliščinami. 

 

23. člen 

 

(1) Izvajalec je dolžan vse odpadke odvažati s posebej urejenimi vozili, ki omogočajo brezprašno 

nakladanje in odvažanje odpadkov v skladu z zdravstvenimi predpisi, iz njih pa se tudi ne smejo 

izcejati tekočine. 

 

(2) Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan odvoza in namenske predpisane posode za 

biološke odpadke in za ostanek odpadkov izprazniti tudi, če niso polne. 

 

(3) Na ureditvenem območju mesta Koper in v naseljih z več kot 500 prebivalci ter v drugih naseljih, 

ki jih določi pristojni organ, se morajo namenske predpisane posode za biološke odpadke in za osta-

nek odpadkov prazniti najmanj enkrat tedensko, druge namenske predpisane posode pa po potrebi. 

Na drugih območjih se odpadki odvažajo najmanj enkrat mesečno. 

 

(4) V primeru, da izvajalec sam ne zmore opraviti nalog iz tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v 

njegovem imenu in na njegov račun opravi drug usposobljen izvajalec. 

 

24. člen 

 

V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, zapora ceste 

ipd.) je izvajalec dolžan opraviti delo takoj po odstranitvi ovire. 

 

25. člen 

 

(1) Odvoz kosovnih odpadkov se izvaja na način in po programu iz tretjega odstavka 22. člena. 

 

(2) Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka periodično po posebnem programu, ki ga 

določi izvajalec ob soglasju pristojnega organa tako, da je zagotovljen strokoven prevzem teh odpad-

kov od povzročiteljev. 

 

(3) Izvajalec lahko ob soglasju pristojnega organa občasno organizira tudi zbiranje drugih odpadkov 

z značajem sekundarnih surovin, za katere ni organiziranega rednega ločenega zbiranja. S soglasjem 

se določi program in tehnologijo zbiranja. 
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V. DEPONIRANJE ODPADKOV 

 

26. člen 

 

(1) Ostanek odpadkov izvajalec nadzirano odlaga na urejenem odlagališču odpadkov, ki je infras-

trukturni objekt v lasti občine. Odlagališče odpadkov mora biti vidno označeno in redno vzdrževano. 

 

(2) Z odlagališčem odpadkov upravlja izvajalec. 

 

27. člen 

 

(1) Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo odpadke, ki so predhodno obdelani (prebrani, dehidri 

rani ipd), skladno s tehnologijo iz Pravilnika iz tretjega odstavka 3. člena. 

 

(2) Na odlagališču je, poleg nenevarnih odpadkov, dovoljeno odlagati samo inertne (nedejavne) 

industrijske odpadke. Gradbeni material, nerodovitno zemljo in jalovino je na odlagališče dovoljeno 

odlagati samo v omejenih količinah in na način, ki ga določi izvajalec v skladu z tehnologijo odlaga-

nja. 

 

28. člen 

 

(1) Izvajalec mora tekoče voditi in trajno hraniti evidenco o količini in sestavi odpadkov, odloženi na 

odlagališče . 

 

(2) Izvajalec mora voditi stalno evidenco o vplivih odlagališča na okolje, vključno s podatki o izced-

nih vodah, smradu in raznašanju odpadkov. Ta obveznost preneha po rekultiviranju površine odlaga-

lišča in ugotovitvi pristojnega organa, da ni več škodljivih in neprijetnih emisij v okolje. 

 

29. člen 

 

(1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: div-

ja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa. 

 

(2) Sanacijo odlagališč iz prejšnjega odstavka izvaja izvajalec. 

 

(3) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali druge odpadke izven za to določenih 

odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povz-

ročiteljev ni mogoče ugotoviti, se stroški krijejo iz sredstev javne službe. 

 

30. člen 

 

(1) Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih odlagališč, ki ga vodi izvajalec in 

obravnava v skladu z normativi za sanacijo divjih odlagališč. 

 

(2) Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni oblik, skladno z občinskim geografskim 

sistemom, vsebuje pa  podatke o lokaciji posameznega odlagališča, vrstah in količini odloženih 

odpadkov. Natančno vsebino in način vodenja katastra določi pristojni organ ob soglasju službe, pris-

tojne za občinski informacijski sistem 
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Vl. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 

 

31. člen 

 

(1) Javna služba se, skladno z gospodarskim planom javne službe, sprejetim na način, kot ga določa 

akt o ustanovitvi javnega podjetja kot izvajalca, financira iz: 

 

- plačil pogodbenih povzročiteljev; 

- smetarine, ki jo plačujejo drugi povzročitelji; 

- pristojbine za neposredno odlaganje odpadkov na odlagališču; 

- proračuna. 

 

(2) Smetarina in pristojbine ter merila za določanje neposrednih plačil se oblikujejo v skladu z zako-

nodajo in drugimi predpisi, določa pa jih župan na predlog izvajalca. Če je predlog izvajalca podprt s 

soglasjem Nadzornega sveta javnega podjetja, se molk župana na predlog po 60 dneh od uradne pre-

daje predloga smatra kot županovo soglasje. 

 

(3) Smetarino, pristojbine in plačila iz prvega odstavka v svojem imenu in za svoj račun zaračunava 

in pobira izvajalec. 

 

32. člen 

 

(1) Pogodbeni povzročitelji, ki javno službo financirajo s plačili iz 1.alinee prvega odstavka 31. čle-

na, so tisti, ki s povzročeno količino odpadkov omogočajo izvajanje posameznega odvoza odpadkov 

izključno za njihove potrebe ter temu primerno možnost neposrednega obračuna stroškov. Odvoz se 

izvaja po potrebi, zaračunava pa po dejanskih stroških. Predpisane posode za odpadke, v katere zbira 

odpadke pogodbeni povzročitelj, so praviloma last povzročitelja, ki jih je dolžan tudi vzdrževati in 

čistiti. Pogodbeni povzročitelj se lahko dogovori tudi za najem posod pri izvajalcu ali se z njim 

dogovori za njihovo čiščenje in vzdrževanje. 

 

(2) Povzročitelj pridobi status pogodbenega povzročitelja s sklenitvijo pisne pogodbe z izvajalcem. 

 

(3) Pogodbeni povzročitelj je dolžan izvajalcu predajati ločeno zbrane biološke odpadke in ostanek 

odpadkov, lahko pa se z izvajalcem dogovori tudi za predajo sekundarnih surovin. 

 

33. člen 

 

Smetarino plačujejo vsi povzročitelji odpadkov, ki nimajo statusa pogodbenega povzročitelja (drugi 

povzročitelji). Smetarina se zaračunava in plačuje mesečno. 

 

34. člen 

 

(1) Smetarina in plačila pogodbenih povzročiteljev predstavljajo ceno, ki jo za ravnanje z odpadki, ki 

ga zagotavlja javna služba, plačujejo povzročitelji, vključuje pa: 

 

1. neposredne stroške; to so stroški dela, energije, goriva, storitev, drugi materialni stroški, neposre-

dni stroški prodaje in drugi neposredni stroški; 

2. posredne in proizvajalne stroške; to so amortizacija, investicijsko vzdrževanje in drugi posredni 

stroški; 

3. splošne stroške; to so posredni stroški nabave, uprave, prodaje in posredni stroški obresti; 

4. dobiček. 
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(2) Pristojbina iz tretje alinee prvega odstavka 31. člena smiselno zajema le elemente, ki se nanašajo 

na delovanje odlagališča. Merilo za njeno določanje je količina odloženih odpadkov, izražena v 

ustrezni prostorninski enoti. 

 

(3) Merilo za obremenitev drugih povzročiteljev s sorazmernim deležem stroškov javne službe je 

količina povzročenega ostanka odpadkov. Ta se ugotavlja po volumnu posode, ki jo za odlaganje lo-

čeno zbranega ostanka  odpadkov uporablja povzročitelj. 

 

(4) Smetarino so dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne 

glede na to, ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza odpadkov, razen 

pogodbenih povzročiteljev.  

 

(5) Praviloma je povzročitelj - uporabnik javne službe - posestnik objekta v oziroma ob katerem 

odpadki nastajajo. Posredni in neposredni posestnik objekta sta za obveznosti po tem odloku solidar-

no (nerazdelno) odgovorna. Začasni izostanek uporabe objekta, za katerega se obračunava smetarina, 

zavezanca ne odvezuje plačila smetarine. 

 

(6) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejs-

tva iz prejšnjega stavka je na strani lastnika. 

 

35. člen 

 

(1) Na območju, kjer že poteka  organizirano zbiranje in odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj o 

začetku povzročanja odpadkov takoj pisno obvestiti izvajalca. 

 

(2) Povzročitelj je dolžan najkasneje v petih dneh po nastanku pisno obvestiti izvajalca o vsaki spre-

membi podatkov, ki vplivajo na obračun smetarine. 

 

(3) V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca oškodoval s posredovanjem netočne ozi-

roma lažne spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu ustreznih podatkov ni posredoval, 

lahko izvajalec povzročitelju zaračuna razliko med zaračunano in dejansko smetarino, ki bi mu jo 

zaračunal, če bi povzročitelj posredoval pravilne podatke ali bi mu jih posredoval pravočasno, z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi od prvega dne obračuna po nepravilnih oziroma lažnih podatkih. 

 

36. člen 

 

Obveznost plačevanja smetarine nastane za povzročitelja z dnem začetka izvajanja odvoza odpadkov 

na njegovem območju oziroma z dnem, ko povzročitelj na takšnem območju pridobi v last, posest, 

uporabo, najem ali upravljanje objekt, prostor ali površino. 

 

Vll. NADZOR 

 

37. člen 

 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi občinskega nadzora, pristojne državne 

inšpekcijske službe ter policija pa v okviru svojih pristojnosti. 

 

(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolžne ugotovljene kršitve določil odloka dokumentirati in o tem 

obvestiti organ občinskega nadzora. 
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38. člen 

 

V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo 

odredi ukrepe za odpravo stanja, uvede postopek za kaznovanje kršilca odloka in o tem obvesti pris-

tojni organ. 

 

VIll. KAZENSKE ODLOČBE 

 

39. člen 

 

(1) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, če : 

 

1. odloži odpadke, ki bi jih morala predati izvajalcu ali druge odpadke izven za to določenih odlaga-

lišč odpadkov oziroma za to določenih krajev (tretji odstavek 29. člena). 

 

(2) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se za prekršek kaznuje odgovorna 

oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka. 

 

(3) Za prekršek iz prvega odstavka se posameznik, ki tak prekršek stori zvezi s samostojnim oprav-

ljanjem dejavnosti, kaznuje z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju. 

 

(4) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se za prekršek kaznuje posameznik 

– fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka. 

 

(5) Plačilo stroškov sanacije iz drugega odstavka 29. člena ne izključuje odgovornosti za prekršek. 

 

40. člen 

 

(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če : 

 

1. nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi javne službe na območju Mestne občine Koper (prvi 

odstavek 3. člena); 

2. ne oddaja izvajalcu javne službe komunalnih odpadkov ali jih ne oddaja na ustrezen oziroma 

predpisan način (prvi in drugi odstavek 9. člena); 

3. ne zbira in odlaga odpadkov ločeno na predpisan način (prvi in drugi odstavek 11. člena); 

4. brez predpisanega dovoljenja uporablja odpadke za sanacijo degradiranih površin ali jih odlaga v 

nasprotju z pogoji in predpisano obliko izvedbe iz dovoljenja ali ob uporabi vrste odpadkov, ki ni 

dovoljena (drugi odstavek 12. člena); 

5. kot investitor ne izvede izgradnje zbirnega ali odjemnega prostora ali ekološkega otoka skladno z 

upravnim aktom, ki omogoča investicijo ali zbirnega prostora prvič ne opremi z namenskimi 

predpisanimi posodami za biološke odpadke in za ostanek odpadkov (prvi odstavek 15. člena); 

6. uredi zbirni ali odjemni prostor ali ekološki otok brez ustreznega upravnega dovoljenja ali uredi 

zbirni prostor na javni površini brez soglasja pristojnega organa (drugi odstavek 15. člena); 

7. uredi ali preuredi ali vzdržuje zbirni prostor izven objekta oziroma odjemni prostor v nasprotju s 

pogoji iz 17. člena; 

8. ne obvesti takoj izvajalca o začetku povzročanja odpadkov na območju, kjer že poteka organizi-

rano zbiranje in odvoz odpadkov (prvi odstavek 35. člena); 

9. ne obvesti izvajalca v petih dneh po nastanku o spremembi, ki vpliva na izračun smetarine (drugi 

odstavek 35. člena) ali obvesti izvajalca z napačnimi podatki (tretji odstavek 35. člena). 
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(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se za prekršek kaznuje odgovorna 

oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka. 

 

(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se za prekršek kaznuje posameznik 

– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka. 

 

41. člen 

 

(1) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se kaznuje za prekršek pravna ose-

ba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če : 

 

1. na zbirnem prostoru ali na ekološkem otoku ne odloži odpadkov v ustrezno namensko predpisano 

posodo (prvi odstavek 14. člena); 

2. odpadkov ne zbira ločeno na način kot ga določi izvajalec (drugi odstavek 14. člena); 

3. po odvozu odpadkov takoj ne prestavi predpisane posode z odjemnega prostora nazaj na zbirni 

prostor (prvi odstavek 19. člena); 

4. onesnaži zbirni ali odjemni prostor ali pot med zbirnim in odjemnim prostorom in ne poskrbi za 

takojšnje očiščenje nesnažnosti (drugi odstavek 19. člena); 

5. s čemer koli ovira dostop do odjemnega prostora ali ekološkega otoka (tretji odstavek 19. člena); 

6. napolni predpisano posodo tako, da je ni mogoče zapreti (prvi odstavek 20. člena); 

7. večje količine odpadkov, ki presega volumen razpoložljivih namenskih predpisanih posod, ne 

odloži poleg ustrezne posode v namenski predpisani vreči (drugi odstavek 20. člena). 

 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se za prekršek kaznuje odgovorna 

oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka. 

 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se za prekršek kaznuje posameznik 

– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka. 

 

(4) Plačilo stroškov sanacije iz drugega odstavka 19. člena ne izključuje odgovornosti za prekršek. 

 

42. člen 

 

(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se kaznuje za prekršek izvajalec, 

če: 

 

1. odvaža odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena (prvi odstavek 23. člena); 

2. ne odvaža odpadkov na dan, ki je za to določen, ali ne prazni vseh namenskih predpisanih posod, 

ne glede na njihovo napolnjenost (drugi odstavek 23. člena); 

3. ne poskrbi za pravočasno dopolnitev kapacitet za opravljanje javne službe, če njegove kapacitete 

občasno ali zaradi višje sile tega ne omogočajo (četrti odstavek 23. člena). 

 

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izreče takoj na kraju, se za prekršek iz prvega odstavka 

kaznuje odgovorna oseba izvajalca. 

 

lX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

43. člen 

Ob uveljavitvi tega odloka obstoječi način in postopki ravnanja z odpadki se z določili tega odloka 

uskladi postopno, vendar najkasneje do konca leta 2000, na območju celotne Mestne občine Koper. 
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44. člen 

 

(1) Postopek uskladitve obračunavanja smetarine po določilih tega odloka oziroma v odvisnosti od 

volumna povzročenih odpadkov, se začne takoj po uveljavitvi tega odloka.  

 

(2) V postopku iz prvega odstavka se pridobiva soglasje za vsebinsko enakovredno določitev cen sto-

ritev javne službe: 

  

1. posebej za povzročitelje, ki jim je zagotovljena možnost ločenega zbiranja odpadkov in  

2. posebej za povzročitelje, ki te možnosti še nimajo.  

 

(3) Po pridobitvi soglasij pristojnih organov iz prvega odstavka se za vse uporabnike uporabijo cene, 

določene na način iz 2. točke, takoj ko je posameznemu uporabniku zagotovljena možnost ločenega 

zbiranja odpadkov pa se zanj uporabi določanje cen na način iz 1. točke drugega odstavka. 

 

45. člen 

 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o čiščenju javnih površin ter o obveznem zbiranju, 

odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Koper (Uradne objave, št.16/83, 5/84, 13/89 in 

32/90). 

 

46. člen 

 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

 

 

Številka: K3526-17/98                                                                                  Predsednik  

Datum:  15.april 1999                                                                                   Lojze Peric 


