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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 službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10), 42. člena Odloka o oskrbi s
pitno vodo (Uradne objave, št. 33/02) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O OSKRBI S PITNO VODO Z AVTOMOBILSKIM PREVOZOM
1.člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo z avtomobilskim prevozom (Uradne
objave, št.13/2003; v nadaljevanju odlok) se črta besedna zveza »in prevoz«.
2.člen
Besedilo tretjega odstavka 1. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V primerih iz prejšnjega odstavka plačajo uporabniki ceno vode in prevoza v skladu z
določili IX. točke Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave, št.33/02), ki opredeljuje
druge oblike oskrbe s pitno vodo.«
3.člen
Črta se prvi odstavek 2.člena odloka.
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4.člen
Besedilo drugega odstavka 5.člena odloka se črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:
»Rižanski vodovod Koper vsak delovni dan med 14.30 in 15.00 uro pripravi v pisni obliki
spisek dnevnih naročil, naročilo pa mora izvršiti najkasneje v treh dneh, v primeru višje sile
ali v drugih primerih, določenih z odlokom pa najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu
naročila.«
5.člen
V besedilu tretjega odstavka 5.člena odloka se besedna zveza »Komunale Koper« nadomesti
z besedno zvezo »Rižanskega vodovod Koper«.
6.člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 6. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:
»Ceno storitve prevoza vode določi skupščina Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., na podlagi
podrobne kalkulacije stroškov, dostavljene s strani Rižanskega vodovoda Koper.
Mesebojna razmerja med Rižanskim vodovodom Koper in Mestno občino Koper glede
izvajanja prevoza pitne vode se uredijo s posebno pogodbo.«
7.člen
V besedilu 7.člena odloka se besedna zveza »oddati v izvršitev Komunali« nadomesti z
besedo »izvršiti«.
8.člen
Za 8.členom odloka se doda nov 8.a člen, ki se glasi: »Vozilo, s katerim je prevoze pitne vode
do uveljavitve tega odloka opravljala Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., se prenese v last RVK
d.o.o. po izplačilu odkupne cene ugotovljene na podlagi cenitve.«
9.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s
1.1.2011.
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