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Na podlagi 26.člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3.in 7.člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 42.člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradne 

objave, št.33/02, in na podlagi 27.člena Statuta Mestne občine Koper  (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) je 

Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. marca 2003 sprejel  

 

 

ODLOK 
 

O  OSKRBI  S  PITNO  VODO  Z  AVTOMOBILSKIM  PREVOZOM 
 

1.člen 

 

Organizacija prevoza in prevoz pitne vode z avtomobilskimi cisternami je v obsegu, kot je določen s tem 

odlokom, sestavni del obvezne gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (v nadaljnjem besedilu: javna 

služba), ki je v izvajanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. (v nadaljevanju: Rižanski 

vodovod). 

 

Z prevozom pitne vode z avtomobilskimi cisternami ali na drugačne načine se pod pogoji iz tega odloka 

zagotavlja vodno oskrbo gospodinjstvom kot uporabnikom, ki imajo stalno prebivališče in dejansko živijo na 

območjih, ki niso opremljena z javnim vodovodnim omrežjem. 

 

V primerih iz prejšnjega odstavka plačajo uporabniki ceno vode po ceniku za dobavo iz javnega vodovodnega 

omrežja, prevoz pa tako, da se od ekonomske cene, določene na način iz tretjega odstavka 6.člena tega odloka, 

odšteje subvencija iz javnih sredstev, določena s finančnim računom in programom vodne oskrbe za posamezno 

leto. Višina subvencije se določi s planom javne službe in mora biti ob enakih pogojih dobave vsako leto 

določena v realno enaki vrednosti, med uporabnike pa se praviloma razdeli tako, da je prispevek posameznega 

uporabnika k ceni samega prevoza neodvisen od dejanskih stroškov prevoza, ki jih terja konkretna dobava vode. 

 

2.člen 

 

Prevoz pitne vode kot sestavni del javne službe, določene s tem odlokom, organizira in zagotavlja Javno 

podjetje Rižanski vodovod, neposredno pa to opravlja Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. (v 

nadaljevanju: Komunala).  

 

V primerih, ko prevoz pitne vode ni opredeljen kot javna služba, lahko to dejavnost opravlja vsakdo ob 

izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo predpisi za opravljanje gospodarske dejavnosti. 

 

 

 

 



 2 

 

 

3.člen 

 

Za potrebe izvajanja tega odloka je uporabnik oseba ali skupina oseb, ki prebiva v enem gospodinjstvu oziroma 

v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb v 

gospodinjstvu oziroma v stanovanjski enoti, ki je za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva 

nerazdelno odgovorna v razmerju do izvajalca. 

  

 

4.člen 

 

Evidenco uporabnikov javne službe, kot jih določa ta odlok, skladno s pogoji iz tega odloka, na podlagi javnega 

pooblastila pripravi, spreminja in vodi Rižanski vodovod v sodelovanju z organi krajevnih skupnosti. Evidenco 

enkrat letno potrdi pristojni organ uprave Mestne občine Koper. Rižanski vodovod mora evidenco ažurirati 

najmanj enkrat letno. 

 

Kadar uporabnik ne izpolnjuje več pogojev za dobavo vode pod pogoji javne službe, ga Rižanski vodovod pisno  

obvesti o izbrisu iz evidence.   

 

Možni oziroma dejanski uporabnik ima v zvezi z vpisom ali izbrisom v evidenci iz prvega odstavka pravico 

zahtevati izdajo odločbe pristojnega organa občinske uprave, ki Rižanski vodovod obvezuje. O pritožbi na to 

odločbo odloča župan. 

 

5.člen 

 

Uporabnik naroča, v skladu s svojimi potrebami, dostavo pitne vode pri Rižanskemu vodovodu na način, ki ga 

določi in o katerem Rižanski vodovod preko organov in služb krajevnih skupnosti ter na krajevno običajen 

način obvesti uporabnike. 

 

Rižanski vodovod Koper vsak delovni dan med 14.30 in 15,00 uro dostavi v pisni obliki spisek dnevnih naročil 

Komunali Koper. Komunala Koper mora naročilo izvršiti najkasneje v treh dneh, v primeru višje sile ali v 

drugih primerov, določenih z odlokom pa najkasneje pa v 5 delovnih dneh po dostavi naročila. 

 

Ob dostavi vode mora uporabnik pisno potrditi opravljeno storitev na dobavnici. Če dostave ne potrdi zaradi 

odsotnosti ali iz drugih razlogov, opravi o tem delavec Komunale Koper na dobavnici uradni zaznamek ter pusti 

uporabniku na vidnem kraju sporočilo o opravljeni storitvi. 

 

6.člen 

 

Račun za dobavljeno vodo in opravljeno storitev po regresirani ceni izstavi uporabniku Rižanski vodovod 

Koper. Plačilo se izvede na način in v rokih, kot je to določeno za uporabnike javne službe po Odloku o oskrbi s 

pitno vodo. 

 

Račun za opravljene storitve prevoza v posameznem mesecu izstavi Komunala, po pravilih za izstavljanje 

računov za sukcesivno opravljanje storitev, Rižanskemu vodovodu. Temu računu je potrebno priložiti prevozne 

liste in dobavnice (tretji odstavek 5.člena odloka). Rižanski vodovod mora račun poravnati v osmih dneh od 

izstavitve.   

 

Račun za storitve prevoza iz drugega odstavka se izda ob upoštevanju ekonomske cene prevoza, ki jo na 

predlog Komunale, obrazložen s podrobno kalkulacijo, določi župan. 
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7.člen 

 

V primeru, ko Rižanski vodovod Koper ugotovi, da uporabnik predhodno izstavljenega zapadlega računa ni 

poravnal, ne sme od njega sprejeti naročila, če pa ga je že sprejel, naročila ne sme oddati v izvršitev Komunali, 

vendar mora o tem tudi takoj pisno obvestiti uporabnika.. 

 

8.člen 

 

Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej opredeljena, kot so predvsem: 

- pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine, 

- pravice in obveznosti uporabnikov, 

- viri financiranja in načini njihovega oblikovanja ter 

- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe in  

- tehnični pogoji za predajo pitne vode iz avtomobilskih cistern v rezervoarje uporabnikov, 

 

se smiselno uporabljajo določila odloka, s katerim se ureja obvezna lokalna gospodarska javna služba »oskrba s 

pitno vodo« in z njim predvidenih izvedbenih aktov (Tehnični pravilnik in podobno). 

  

9.člen 

 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

 

 

Številka:K3525-7/00                    ŽUPAN 

Koper,  20. marca 2003                            Boris  Popovič 

 

 

 


