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Na podlagi drugega odstavka 3.člena, 3.in 4.alinee 7.člena ter 59. in 60.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93 in 30/98) ter v skladu z 11.členom Odloka o ureditvi
nekaterih splošnih vprašanj s področja lokalnih gospodarskih javnih služb (Uradne objave, št.
27/2003) in 27.člena Statuta Mestne občine Koper je Občinski svet Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 4. novembra
2004 sprejel
ODLOK
O DOLOČITVI ENOTNE CENE IZGRADNJE PRIKLJUČKA
NA JAVNO FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
1.člen
S tem odlokom se določa enotna cena za izgradnjo priključkov na javno fekalno kanalizacijsko
omrežje, ki se gradi v skladu s študijo izgradnje kanalizacije št.90-140 iz oktobra 1991, ki jo je
izdelal Investbiro Koper, ter v skladu s projektno dokumentacijo in z ustreznimi dovoljenji za gradnjo za posamezno naselje ali del naselja oziroma v vseh primerih, ko se celovito gradi javno
kanalizacijsko omrežje na že urbaniziranih območjih.
2.člen
V interesu kvalitetne, tehnološko najbolj ustrezne in racionalne izgradnje kanalizacijskega omrežja
zagotavlja občina tudi enotno projektiranje in izgradnjo priključkov, vključno s financiranjem pridobivanja ustrezne dokumentacije ter vodenja in nadzora investicije, do pridobitve uporabnega
dovoljenja in predaje javnega omrežja upravljavcu. To zagotovilo ne velja za priključevanje objektov, ki niso vsaj delno namenjeni prebivanju.
Strošek, vezan na financiranje izgradnje priključkov, se po enotni ceni zaračuna uporabnikom z
možnostjo obročnega odplačila za dobo največ dveh let.

3.člen

Posamezni uporabnik, ki se mu na način iz 2.člena tega odloka zgradi priključek, mora z Mestno
občino Koper skleniti pogodbo.
4.člen
Enotna cena izgradnje priključka pod pogoji iz tega odloka znaša:
- za uporabnike na prvem in drugem varstvenem
pasu vodnega vira Rižana
200.000 SIT
- za ostale uporabnike
350.000 SIT
5.člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep župana Mestne občine Koper, št.K380-32/99 z
dne 29.6.1999.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se uporabniku, ki je bil priključen na javno omrežje pred uveljavitvijo tega odloka in do njegove uveljavitve investitorju še ni povrnil stroškov
izgradnje priključka, njegova obveznost obračuna po razveljavljenem sklepu, če je to za uporabnika bolj ugodno.
6.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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