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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) 

 
 

R A Z G L A Š A M 
 

O D L O K 

 

o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja 

preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010  
 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER 

Številka: 410-249/2010                                        ŽUPAN  

Koper, 5. novembra 2010                     Boris Popovič 
 

 

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

uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-

1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 

30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 4. 

novembra 2010 sprejel 

 

 

O D L O K 

 

o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja 

preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010  

 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se določa višina in vir subvencioniranja cene storitev posameznih obveznih  

občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter 

odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

2. člen 

 

Mestna občina Koper bo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne 

infrastrukture v letu 2010 subvencionirala v višini dela najemnine infrastrukture, ki ni pokrita 

s ceno izvajanja storitve, ki se zaračunava uporabnikom storitev javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Najemnina infrastrukture je določena s 

pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb.  



Stroški iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo za izvajanje te gospodarske javne 

službe za leto 2010 so naslednji: 

 

ELEMENTI jan.-dec. 

2010 (v 

eur) 

- Najemnina infrastrukture za leto 2010 – brez nove CČN in kan. omrežja    

   (ki je pokrita z obstoječo ceno) 
831.488 

- Najemnina infrastrukture za leto 2010 – z novo CČN in kan. omrežjem   

  ( ki ni pokrita z obstoječo ceno) 
1.291.985 

  Nepokrita najemnina infrastrukture za leto 2010 - 460.497 

Kalkulacija ne vključuje DDV. 
 

Razliko do polne cene bo Mestna občina Koper krila iz sredstev občinskega proračuna. 

 

3. člen 

 

Mestna občina Koper bo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja 

preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2010, subvencionirala 

v višini stroškov, ki niso pokriti s ceno izvajanja storitve, ki se zaračunava uporabnikom teh 

storitev. 

Stroški izvajanja teh gospodarskih javnih služb za leto 2010 so naslednji: 

 

 Zap. 

štev.  ELEMENTI jan.-dec. 2010 (v eur) 

1. Najemnina infrastrukture 167.231 

2. STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 4.853.504 

2.1. PROIZVAJALNI STROŠKI 4.396.664 

 A. STROŠKI MATERIALA 330.267 

 B. STROŠKI STORITEV 4.066.397 

2.2. SPLOŠNI STROŠKI 456.840 

  

SKUPAJ NAJEMNINA IN STROŠKI 

STORITEV 5.020.735 

   

3. PRIHODKI 2.830.633 

   

4. RAZLIKA 

                     - 

2.190.101 

Kalkulacija ne vključuje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju kot DDV). 

 

Razliko do polne cene bo Mestna občina Koper krila iz sredstev občinskega proračuna. 

 

4. člen 

 

Sredstva subvencije se nakazujejo javnemu podjetju Komunali Koper, d.o.o.-s.r.l., kot 

izvajalcu gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter 



odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini 

Koper.  

Izvajalec opravi obračun subvencije skladno s tem odlokom. Plačilo subvencije izvajalcu se 

uredi s posebno pogodbo. 

 

5. člen 

 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od 1. 1. 2010.  

 

 

 

 

 

Št.: 410-249/2010  

Koper, 4. novembra 2010 
 

                MESTNA OBČINA KOPER 

         ŽUPAN 

          Boris Popovič 
  

  

 

 


