
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI 
CAPODISTRIA 

 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

 

Na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica 

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002), 31. člena Odloka o ravnanju s 

komunalnimi odpadki (Uradne objave, št. 17/99), 42. člena Statuta Mestne občine Koper 

(Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) in v skladu s Pozitivnim strokovnim mnenjem Ministrstva 

za okolje in prostor št. 35406-375/2009, z dne 24.05.2010, je župan mestne občine Koper 

sprejel naslednji  

 

 

SKLEP 

 

 

1. 

Določi se nova cena storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo izvaja Javno 

podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. 

 

 

2. 

Cena storitve gospodarske javne službe zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v Mestni 

občini Koper je sestavljena iz: 

 

▪ stroškov javne infrastrukture 0,0050 EUR/kg, 

▪ stroškov izvajanja storitve zbiranja in prevoza: 

- bioloških odpadkov 0,1328 EUR/kg, 

- mešanih komunalnih odpadkov 0,1328 EUR/kg, 

- obdelave mešanih komunalnih odpadkov 0,0000 EUR/kg, 

- prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov na regijsko 

odlagališče 0,0306 EUR/kg. 

 

Cene so določene brez davka na dodano vrednost. 

 

 

3. 

Merilo za določitev količine storitev na posameznega uporabnika (za gospodinjstvo ali za 

drugega uporabnika skladno z odlokom), razen za pogodbene povzročitelje, se v prehodnem 

obdobju preračuna iz velikosti stanovanjske, poslovne ali druge površine (v m2) v volumen 

prepuščenih komunalnih odpadkov v m3 s količnikom 0,00743. 

 

Merilo za razdelitev količine storitve zbiranja in odvoza na posameznega pogodbenega 

povzročitelja je zmnožek velikosti (volumna) posode za odpadke in števila odvozov.  

 



Količina izražena v volumnu iz prvega in drugega odstavka te točke se preračuna na količino 

v kg s količnikom 124,9438. 

 

Mesečni obračun storitve zbiranja in odvoza odpadkov za posameznega uporabnika 

(pogodbenega ali drugega povzročitelja) se določi kot zmnožek količine prepuščenih 

komunalnih odpadkov v kg izračunane na način iz te točke in mesečne cene na enoto (kg), ki 

je določena v 2. tč. tega sklepa.  

 

 

5. 

Cena v delu, ki se nanaša na storitev deponiranje odpadkov ostane nespremenjena kot do 

sedaj in se obračuna vsem uporabnikom v količini in na enak način kot je bilo v veljavi do 

sedaj. Obstoječa cena storitve deponiranje odpadkov znaša za gospodinjstvo 2,7814 eur/m3 in 

za gospodarstvo 4,0966 eur/m3.  

 

Po spremembi načina izvajanja gospodarske javne službe, spremembi občinskega odloka ali 

drugih pravnih podlag za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ali po 

uvedbi novih tehnoloških pogojev za obračun storitve uporabnikom, se obračun storitve iz 

tega sklepa ustrezno spremeni skladno z veljavnimi predpisi. 

 

 

6. 

Ta sklep velja takoj, cena skladno s tem sklepom pa se začne obračunavati s prvim naslednjim 

koledarskim mesecem, oziroma s 1.9.2010. 

 

 

 

 

Številka: 354-206/2009 

Koper,  24.8.2010 

 
 

V vednost: 

- Komunala Koper, Ulica 15.maja 4 

- Urad za gospodarske javne službe in promet, tu 

- Urad za finance in računovodstvo, tu 

- Arhiv, tu 


