ODLOK
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA PROGRAM VODNE OSKRBE ZA
OBMOČJE OBČIN IZOLA, KOPER IN PIRAN
(neuradno prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem odlokom se določa način zagotavljanja sredstev za program vodne oskrbe za enake
namene kot po Odloku o zagotavljanju sredstev za program vodne oskrbe in požarnega
varstva Obale v letu 1991 do 1995. Program razvoja vodne oskrbe je opredeljen z
Dolgoročnim planom obalnega območja za obdobje od leta 1986 do 2000 ter Dolgoročnimi
plani občin Izola, Koper, Piran in Republike Slovenije ter Zakonom O financiranju javne
porabe.
2. člen
Sredstva za program vodne oskrbe območja občin Izola, Koper in Piran se poleg sredstev
proračunov občin Izola, Koper in Piran, združujejo na osnovi:
- prispevka za povečan in nov odjem vode - metodologíja (Uradne objave, št. 19/87);
- samoprispevka krajanov - samoupravni sporazum;
- nadomestila za uporabo vode od cene m3 porabljene vode v višini 25%;
- ostalih sredstev občin kola, Koper in Piran.
3. člen
Zavezanci za posamezen prispevek so določeni z navedenimi dokumenti v alineah 2. člena
tega odloka oziroma posameznimi dokumenti občin Izola, Koper in Piran.
4. člen
Vsi prispevki za program zagotavljanja vodne oskrbe iz 2. člena tega od se zbirajo na
posebnem računu Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper za vodno oskrbo oziroma v
skladu s sporazumom občin Izola, Koper in Piran.
5. člen
Spremembe stopenj prispevkov iz 2. člena tega odloka sprejemajo in objavljajo v enotnem
besedilu občinski sveti občin Izola, Koper in Piran v Uradnih objavah.
6. člen
Če prispevki po tem odloku niso plačani v predvidenem roku, mora zavezanec za plačilo
prispevkov plačati za zamujeno dobo obresti po obrestni meri, ki je določa Vlada Republike
Slovenije.
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7. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, prenehajo veljati določbe Odloka o podaljšanju
veljavnosti Odloka o zagotavljanju sredstev za program vodne oskrbe in požarnega varstva
Obale v letu 199l, 1992, 1993, 1994, v letu 1995 (Uradne objave, št. 25/94).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah, uporablja pa se od 1.
januarja 1996 dalje.
Št.: 355/S-9/95
Koper, 19/12-1995

Št.: 403-300/95
Piran, 14/12-1995

OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE KOPER
Predsednik

OBČINSKI SVET OBČINE PIRAN
Predsednik
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