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Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 
39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. januarja 2021 sprejel 
 
 

P R A V I L N I K  
o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Mestne občine Koper  

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom Mestna občina Koper določa upravičence, ki se jim omogoči brezplačni 
prevzem azbestnih odpadkov z zasebnih objektov in zemljišč na območju Mestne občine Koper v 
zbirnem centru na območju Mestne občine Koper. Pravilnik ureja tudi pogoje in postopek za 
uveljavljanje te pravice. 

2. člen 
 

Azbestni odpadki so odpadki, ki so kot taki opredeljeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki 
in ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest. 
 

3. člen 
 

Sredstva za plačilo stroškov prevzema azbestnih odpadkov v zbirnem centru se zagotavljajo v 
proračunu Mestne občine Koper. 
 
Višina sredstev je določena v odloku o proračunu Mestne občine Koper za posamezno leto.  

 
4. člen 

 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 

 
 

II. UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNEGA PREVZEMA AZBESTNIH ODPADKOV IN POGOJI ZA 
UVELJAVLJANJE TE PRAVICE 

 
5. člen 

 
Upravičenci do pokritja stroškov brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov so lastniki oziroma 
solastniki ali najemniki zasebnih objektov ali zemljišč na območju Mestne občine Koper, s katerih 
se odstranjujejo azbestni odpadki.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0811/pravilnik-o-sofinanciranju-ravnanja-z-azbestnimi-odpadki-v-obcini-ribnica/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
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Posamezni upravičenec lahko brezplačno odda največ dve toni azbestnih odpadkov.  
 
Za vsak objekt ali zemljišče se pravica do brezplačne oddaje azbestnih odpadkov uveljavlja samo 
enkrat.  
 
Obrazec izpolni in odda le en upravičenec za objekt ali zemljišče; v primeru solastništva mora 
obrazcu priložiti soglasja ostalih solastnikov. 
 
Upravičenci morajo za dela, ki jih izvajajo, pridobiti vsa ustrezna dovoljenja ali druge upravne 
akte, če jih za izvedbo del predvideva veljavna zakonodaja. Prav tako morajo biti azbestni odpadki 
ustrezno zaščiteni in pakirani ter prepeljani do zbirnega centra v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest. 
 

6. člen  
 

Pred oddajo azbestnih odpadkov v zbirni center mora upravičenec izpolniti obrazec »Evidenca 
oddanih azbestnih odpadkov« (v nadaljevanju: obrazec), iz katerega so razvidni naslednji podatki: 

- Ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka in davčna številka upravičenca 
- Vrsta in približna količina azbestnih odpadkov 
- Prevoznik azbestnega odpadka 
- Lokacija nastanka azbestnega odpadka (naslov in/ali parcelna številka) 
- Soglasja solastnikov (kjer je več lastnikov) 

Obrazec mora biti izpolnjen tako, da je na podlagi vpisanih podatkov jasno razvidna lokacija, s 
katere se azbestni odpadek odstranjuje. 
 
Upravičenec izpolnjen obrazec posreduje v pregled in potrditev na Mestno občino Koper. Ob 
oddaji azbestnih odpadkov v zbirni center mora upravičenec ali zanj oseba, ki odpadke pripelje, 
predložiti izpolnjen in potrjen obrazec. Delavec z zbirnega centra v obrazec vpiše še prevoznika 
azbestnega odpadka ter shrani obrazec in odpadke stehta. Upravičencu ali prevozniku izda kopijo 
tehtalnega lista, iz katerega sta razvidni količina in vrsta prevzetih azbestnih odpadkov.  
 
Pravilno izpolnjen potrjen obrazec ter ustrezno zaščiteni azbestni podatki sta nujna pogoja za 
uveljavljanje pravice do brezplačne oddaje v zbirni center. 
 

III. POSTOPEK UVELJAVITVE PRAVICE DO BREZPLAČNEGA PREVZEMA AZBESTNIH 
ODPADOV V ZBIRNEM CENTRU 

 
7. člen 

 
Upravljavec zbirnega centra izstavi Mestni občini Koper račun za prevzete azbestne odpadke z 
ustreznimi prilogami (kopija obrazca in tehtalni list).   
 
Razmerje med zbirnim centrom in Mestno občino Koper se uredi s pogodbo.  
 
V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev iz 5. in 6. člena tega pravilnika je dolžan 
upravičenec ali zanj oseba, ki azbestne podatke pripelje, poravnati stroške za prevzem azbestnih 
odpadkov na podlagi računa, ki ga izstavi upravljavec zbirnega centra.  
 

IV. KONČNI DOLOČBI  
 

8. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Služba za inšpekcijo, redarstvo zaščito in 
reševanje. 
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9. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št. 354-300/2020      MESTNA OBČINA KOPER 
Koper, 28. januarja 2021        ŽUPAN  

            Aleš Bržan  
 


