
 

            

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

 

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 spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper 
 

 

Št.:  354-363/2010          MESTNA OBČINA KOPER 

Koper, 24. junij 2011       ŢUPAN 

               Boris Popovič     

                                                                                                         

         
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06, 66/06 – 

Odl.US, 33/07, 57/08, 70/08 in 108/09), 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah 

(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 

(Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 

27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09 in 51/10) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 

objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), ter na podlagi vloge, 

podane skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih sluţbah, je Občinski svet Mestne občine 

Koper na seji dne 23. junija 2011 sprejel  

 

O D L O K  

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper 

 

1. člen 

 

Besedilo prve alinee prvega odstavka 26.člena  Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne sluţbe 

obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 12/2011) se  

spremeni, tako da se glasi: 

 

» - ponujena cena storitve izvajanja gospodarske javne sluţbe obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, utemeljena na 

Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb 

varstva okolja;«. 

 

2. člen 

 

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

 

 

 

Št.:  354-363/2010          MESTNA OBČINA KOPER 

Koper, 23. junij 2011       ŢUPAN 

               Boris Popovič                                                                                                               

         

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199830&stevilka=1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763

