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Na podlagi drugega odstavka 3.in 7.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93),
26.člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.32/93) ter 27.člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št.40/00 in 30/01) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 12. junija 2003 sprejel
ODLOK
O UREDITVI NEKATERIH SPLOŠNIH VPRAŠANJ S PODROČJA
LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

Ta odlok ureja nekatera splošna vprašanja organiziranja in delovanja s področja lokalnih gospodarskih javnih
služb, predvsem pa:
- dokončanje transformacije posameznih dejavnosti v gospodarske javne službe;
- ukrepe za zagotovitev izvajanja javnih služb v posebnih okoliščinah;
- izvajanje strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog;
- splošna načela za financiranje javnih služb;
- začasne rešitve za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki še niso urejene s področnimi odloki.
2.člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju tudi: javna služba) se izvajajo na podlagi odloka,
sprejetega za posamezno javno službo ali za skupino javnih služb na podlagi 3.in 7.člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju tudi: področni odlok).
(2) Dokler področni odlok ni sprejet, se na podlagi določb tega odloka uporablja prepis, ki ureja ustrezno
dejavnost, razen v delih, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo.
3.člen
Kadar je to smotrno, se občina lahko povezuje z drugimi občinami v enotne sisteme opravljanja javnih služb.
Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo ali predpisom, sprejetim v enakem besedilu v vseh
občinah, vključenih v enotni sistem.
II.

NAČIN IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
4.člen

(1) V primeru prenehanja izvajanja posamezne javne službe iz razlogov višje sile ali iz razlogov na strani
izvajalca te javne službe, je pa nemoteno izvajanje javne službe neobhodno in je zagotavljanje ustreznih

javnih dobrin pogoj za izvrševanje nalog lokalne skupnosti oziroma za izvrševanje njenih gospodarskih,
socialnih ali ekoloških funkcij, zagotovi župan izvajanje začasno na najbolj primeren način.
(2) O ukrepu iz prvega odstavka župan takoj obvesti Občinski svet. Poleg tega je župan dolžan takoj začeti
postopek izbire novega izvajalca v skladu z veljavnim področnim odlokom ali istočasno z obvestilom
Občinskemu svetu predložiti v sprejem nov odlok, s katerim se javna služba začasno ali trajno uredi na
predpisani način.
5.člen
Dejavnosti, opredeljene s tem odlokom, za katere še ni sprejet področni odlok, pa so se do uveljavitve
zakona o gospodarskih javnih službah izvajale kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, se do
uveljavitve področnega odloka izvajajo na način, kot je bil uveljavljen ob uveljavitvi tega odloka.
6.člen
(1) Za dejavnost, ki bi jo po uveljavitvi tega odloka zakon opredelil kot obvezno ali izbirno lokalno
gospodarsko javno službo, za katero župan oceni, da je njeno izvajanje neobhodno in da je zagotavljanje
ustreznih javnih dobrin pogoj za izvrševanje nalog lokalne skupnosti oziroma za izvrševanje njenih
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij, lahko župan zagotovi interventno oziroma začasno izvajanje:
- na podlagi neposredno sklenjene začasne pogodbe z javnim podjetjem ali
- s sklepom, s katerim za izvajanje zadolži ustrezni organ občinske uprave (začasno izvajanje v režijskem
obratu).
(2) O ukrepu iz prvega odstavka tega člena župan takoj obvesti Občinski svet in mu sočasno predloži v
sprejem predlog ustreznega področnega odloka.
III.

STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
7.člen

Če ni s področnim odlokom ali tem odlokom določeno drugače, strokovno tehnične, organizacijske in
razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava oziroma na
podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, pristojen občinski urad.
IV.

FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
8.člen

(1) Gospodarske javne službe se financirajo skladno z določbami področnega odloka.
(2) Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se praviloma financirajo iz
cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe ustreznih storitev oziroma javnih dobrin.
9.člen
(1) Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z zakonom in drugimi predpisi.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih
dobrin ter rednosti njihove uporabe.
(3) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi
višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih
ali nudenih javnih dobrin.
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10.člen
Če s področnim predpisom ni določeno drugače, tarife cen javnih dobrin določa župan.

V.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11.člen

(1) Do sprejetja področnega odloka izvaja obvezno lokalno gospodarsko javno službo »odvajanje odpadnih
voda in padavinskih voda iz naselij« Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.na podlagi Odloka o
uporabi kanalizacije in o opravljanju kanalizacijskih storitev na območju občine Koper (Uradne objave,
št.1/74), razen v delih, ki bi bili v nasprotju s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Javna služba iz prvega odstavka tega člena obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz
gospodinjstev ter iz gospodarskih in drugih dejavnosti oziroma objektov, zbiranje in odvajanje padavinskih
voda v naseljih oziroma iz naselij, načrtovanje in izvajanje razvoja ter strokovno tehnične in organizacijske
naloge v zvezi z javno službo oziroma pri širjenju infrastrukturnega omrežja za odvajanje odpadnih in
padavinskih voda ter načrtovanje razvoja naprav za prečiščevanje odpadnih voda in vodenje investicij v
ustrezno javno infrastrukturo.
(3) Vsi uporabniki, ki imajo tehnično možnost priključitve na infrastrukturno omrežje, so dolžni to storiti in
imajo pravico storitve službe koristiti pod splošnimi pogoji ob plačilu kanalščine. V dvomu o tehničnih
možnostih priključitve odloča organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
(4) Javna služba se financira iz kanalščine, ki jo plačujejo uporabniki, iz proračuna in iz drugih virov, ki jih
določa državni predpis ali ustanovitelj javnega podjetja. Obratovanje in vzdrževanje fekalne kanalizacije se
praviloma financira iz kanalščine, vzdrževanje in obratovanje meteorne kanalizacije iz proračuna občine,
obratovanje in vzdrževanje mešanih sistemov pa iz obeh virov po enakih deležih.
(5) Javno podjetje upravlja fekalno, meteorno in mešano kanalizacijsko omrežje v lasti občine z vsemi
spremljajočimi objekti in napravami, črpališči ter čistilne naprave na podlagi pogodbe z občino. Ob sklenitvi
ustreznih pogodb z lastniki lahko javno podjetje prevzame v upravljanje tudi druga kanalizacijska omrežja in
čistilne naprave, če pri tem uporabnikom zagotovi njihovo uporabo pod splošnimi pogoji, določenimi z
pogodbo.
(6) Posamezne obstoječe čistilne naprave prevzemajo oziroma bodo prevzemale odpadne vode iz območij
poselitve, ki zajemajo naselja oziroma dele naselij:
a) centralna čistilna naprava na ankaranski bonifiki deluje za naselja: Ankaran-Ancarano, Babiči, BarižoniBarisoni, Bertoki-Bertocchi, Bonini, Bošamarin-Bossamarino, Čežarji, Dekani, Gažon, HrvatiniCrevatini, Jelarji, Kolomban-Colombano, Koper-Capodistria, Kampel-Campel, Manžan, Marezige,
Plavje, Pobegi, Prade, Škocjan-San Canziano, Spodnje Škofije, Sv.Anton, Šalara-Salara, Šmarje, Triban,
Vanganel, Zgornje Škofije;
b) ČN Žgani deluje za naselja: Bezovica, Dol, Hrastovlje, Loka, Podpeč, Predloka;
c) ČN Kubed deluje za naselja: Gračišče, Kubed, Poletiči, Galantiči in Popetre;
d) ČN Osp deluje za naselji: Gabrovica in Osp;
e) ČN Movraž deluje za naselje: Movraž;
f) ČN Lukini deluje za naselje: Lukini.
(7) Ostala urbanizirana in strnjeno poseljena območja bodo dolgoročno oskrbljena z lokalnimi
kanalizacijskimi sistemi in lokalnimi čistilnimi napravami.
(8) Javno podjetje vodi kataster kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, ki jih upravlja ter vodi
predpisane evidence o njihovem delovanju.
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(9) Javno podjetje iz drugega odstavka ima javno pooblastilo za določanje pogojev in dajanje soglasij k
dovoljenjem za posege v prostor in okolje, ki zadevajo objekte in naprave kanalizacijske infrastrukture, ki jo
upravlja in za dajanje dovoljenj za priključitev na to kanalizacijsko omrežje.
12.člen
(1) Za upravljanje mestne tržnice kot javnega infrastrukturnega objekta se javna služba organizira na podlagi
področnega odloka, katerega predlog je župan dolžan pripraviti do 31.marca 2004.
(2) Do uveljavitve področnega odloka iz prvega odstavka tega člena se javna služba izvaja v Javnem podjetju
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
13.člen
Javne dobrine, ki se financirajo izključno iz občinskega proračuna in predstavljajo v bistvu vzdrževanje
občinske infrastrukture ter še niso urejene z ustreznim področnim odlokom, krog uporabnikov njihovih
storitev pa je nedoločljiv in so se obravnavale kot dejavnosti posebnega družbenega pomena ter se trenutno
izvajajo na podlagi začasnih pogodb o izvajanju javne službe, se najkasneje od 1.6.2004 dalje zagotavljajo
preko izvajalcev, pridobljenih po postopku oddaje javnih naročil.
14.člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradne objave,
št.11/94, 12/96, 46/97, 39/98, 29/00 in 29/01).
15.člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Številka:K3521-10/2002
Datum: 12. junija 2003

ŽUPAN
Boris Popovič
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