
 

 

 
 

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 

ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008) 

 

RAZGLAŠAM 

  

ODLOK 

O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI KOPER 

 

Številka: 354-323/2014          MESTNA OBČINA KOPER 

Datum: 19. decembra 2014                                                                               ŽUPAN 

                                                                                                                      Boris Popovič 
 

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 

79/2009, 51/2010 in 40/2012 – ZUJF), 105. in 149. člena Zakona o varstvu okolja  (Uradni list RS, št. 

39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 99/13), 3., 4., 5., 7., in 12. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11 – 

ORZGJS40), 16. 50. in 105. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/2004-UPB1, 

14/2005 - popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 - Odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010 - 

ZRud-1, 20/2011-Odl. US, 57/2012, 101/2013 – ZdavNepr in 110/2013), 110. člena Zakona o urejanju 

prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003-popr., 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-

ZGO-1C in 80/2010-ZUPUDPP, 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-

UPB8, 21/2013, 111/2013 in 74/2014 – Odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 

št. 87/2012 in 109/2012), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 84/2012 in 64/2014), Uredbe o emisiji snovi pri 

odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007, 63/2009 in 

105/2010), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 

(Uradni list RS, št. 98/07 in 30/2010), Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/2008, 72/2012 in 69/2013) 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 18. decembra 2014 sprejel  

 

 

 

ODLOK 

O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI KOPER 

 

 

I. Uvodna določba 

1. člen 

(vsebina) 

 

Ta odlok ureja izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe “odvajanje in čiščenje komunalne 

in padavinske odpadne vode” (v nadaljevanju: javna služba). 
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II. Organiziranost in območje izvajanja javne službe 
 

 

2. člen 

(organiziranost) 

 

(1) Javno službo iz 1. člena na celotnem območju Mestne občine Koper izvaja Javno podjetje 

Komunala Koper d.o.o.- s.r.l. (v nadaljevanju: izvajalec). 

(2) Pristojni organ občinske uprave po določilih tega odloka je organ občinske uprave Mestne 

občine Koper, pristojen za gospodarske javne službe. 

(3) Pristojni občinski inšpektorat po tem odloku je Občinski inšpektorat Mestne občine Koper. 

 

 

3. člen 

(izrazi in pojmi) 

 

Izrazi in pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot ga opredeljuje uredba o odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter ostali državni predpisi. Pojmi imajo naslednji 

pomen: 

1) izvajalec javne službe je pravna oseba, ki ga na predpisan način izbere občina in ki izvaja 

javno službo na podlagi predpisov, ki urejajo javno službo; 

2) komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju 

gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih 

gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki: 

 nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi 

podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali  

 nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti 

ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po 

naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni 

dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4 000 m3, 

obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za 

nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin 

onesnaževal po veljavnih državnih predpisih;  

3) padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena 

odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v 

javno kanalizacijo; 

4) industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; 

5) komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za čiščenje 

mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki 

zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost 

6) Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z 

zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna 

odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo na način, ki ga določajo 

državni predpisi; 

7) Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja do 50 populacijskih 

ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo 

čiščenja do 50 PE) se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, ki je izdelana v 

skladu s standardi od SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi 

standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave 

za predčiščeno komunalno odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za 

infiltracijo v tla 

8) Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se 

komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno 

obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v 

okolje običajno z infiltracijo v zemljo; 
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9) nepretočna greznica je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz 

katerega se odvaža celotna zbrana komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na 

komunalno čistilno napravo; 

10) obstoječa greznica je obstoječa greznica, katera je bila zgrajena pred sprejemom tega odloka, 

in obratuje na dan sprejema tega odloka; 

11) populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena 

z biokemijsko potrebo po kisiku (BPK (5)). 1 PE je enak 60 g BPK (5) na dan; 

12) neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter blato, 

ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi; 

13) obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na centralni čistilni napravi, ki jo v okviru 

javne službe izvaja izvajalec javne službe. Za obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave 

blata, ki se lahko izvajajo na centralni čistilni napravi, s katerimi se doseže: 

 izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja 

uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali 

 izpolnjevanje zahtev za postopke predelave ali odstranjevanja blata v skladu s predpisi, 

ki urejajo ravnanje z odpadki; 

14) območje izvajanja javne službe je območje celotne občine ali njenega dela, za katero morata 

biti s tem odlokom določena način in obseg izvajanja javne službe; 

15) javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere 

uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem; 

16) javna kanalizacija je javna kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, 

ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; 

17) interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne 

in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo 

greznico, malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali malo 

komunalno čistilno napravo; 

18) kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na 

sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška 

pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na 

kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe; 

19) javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen sistem primarnega ali sekundarnega 

omrežja z enim iztokom, ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja izvajalec javne 

službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema po tem odloku je njegov končni iztok ali 

navezava na drug javni kanalizacijski sistem; 

20) upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim 

sistemom; 

21) območje površin, predvideno za širitev naselja, je območje, ki je v skladu s predpisi s  

področja urejanja prostora določeno kot območje za širitev naselja; 

22) območje poselitve ali aglomeracija je območje poselitve, kjer je poseljenost oziroma 

opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena v taki meri, da je treba zbirati in 

odvajati odpadne vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: območje poselitve).  

23) občutljivo območje je občutljivo območje zaradi evtrofikacije ali občutljivo območje zaradi 

kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 

komunalnih čistilnih naprav; 

24) posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve javne službe, vendar jih izvajalec javne 

službe izvaja z uporabo javne infrastrukture in tehničnimi sredstvi, namenjenimi odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. 
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III. Storitve javne službe 

 

4. člen 

(splošne opredelitve) 

 

(1) Skladno z veljavnimi državnimi predpisi se storitve javne službe nanašajo na odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbah zaradi prebivanja ali 

opravljanja dejavnosti. 

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki 

niso javne, se ne šteje za storitve javne službe, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno 

kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.  

(3) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, ki niso posebej opredeljeni, imajo enak pomen, kot ga 

določajo veljavni predpisi.  

 

 

5. člen 

(storitve na področjih z javno kanalizacijo) 

 

V okviru javne službe mora izvajalec v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 

zagotoviti predvsem: 

• obratovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, 

• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne 

kanalizacije,  

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v 

kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije; 

• vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode; 

• čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah, ki nimajo drugih 

upravljavcev, 

• prevzem blata iz komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata, 

• obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave nad 50 PE. 

 

 

6. člen 

(storitve na področjih brez javne kanalizacije) 

 

(1) V okviru javne službe mora izvajalec za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z 

javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja 

zagotoviti: 

• prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njeno čiščenje 

na centralni  čistilni napravi, enkrat na 3 leta. 

• prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE, ter njegovo obdelavo na centralni čistilni napravi, enkrat na 3 leta. 

• prve meritve ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju 

odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 

(2) Izjemoma se uporabniku v okviru izvajanja javne službe izprazni greznica ali MKČN tudi bolj 

pogosto, kot je določeno v prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka, v primeru 

preobremenjenosti greznice ali MKČN s komunalnimi odpadnimi vodami po določilih 

tehničnega pravilnika. V teh primerih lahko uporabniki greznice ali MKČN v obdobju 

triletnega obdobja izkoristijo možnost dveh dodatnih odvozov brez dodatnega plačila, pod 

pogojem, da tako praznjenje zahtevajo sami. 

(3) Izvajalec javne službe je uporabnikom dolžan prazniti greznice in MKČN s posebnimi vozili 

za praznjenje, vsebino pa odvažati na Centralno čistilno napravo Koper. Stroški te storitve se 

krijejo iz mesečno zaračunanih stroškov uporabnikom, kateri uporabljajo storitve za greznice 

in MKČN.  

(4) Za območje, kjer dobava pitne vode ni zagotovljena preko javnega vodovoda, se obračunska 

osnova določi skladno s 6. odstavkom 20. člena tega odloka.   
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(5) Na podlagi naročila uporabnikov izvajalec praznjenje lahko izvede tudi večkrat. Stroški 

prevzema blata in stroški ravnanja z blatom po naročilu se zaračunajo uporabniku po 

veljavnem ceniku izvajalca. 

(6) Podrobneje se obveznosti in pravice izvajalca in uporabnikov v zvezi s praznjenjem greznic in 

MKČN določijo v Tehničnem pravilniku.  

(7) V pravilniku iz prejšnjega odstavka se v zvezi s praznjenjem greznic in MKČN določi 

predvsem način obveščanja in roke, druge pravice in obveznosti ter sankcije in način plačila 

stroškov, če uporabniki ne omogočijo praznjenja v dogovorjenem terminu ali je izvajanje te 

službe drugače onemogočeno iz razlogov na strani uporabnika. 

 

 

IV. Pogoji za zagotavljanje in  uporabo javne službe 

 

 

7. člen 

                                                (zagotavljanje javne službe) 

 

(1) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike obvezna. 

(2) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z       

javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo. 

(3) Komunalna odpadna voda se lahko na območjih skladno z veljavnimi predpisi odvaja v  malo 

komunalno čistilno napravo, obstoječo greznico ali nepretočno greznico, ki je v upravljanju: 

 lastnika stavbe ali z njegove strani pooblaščene organizacije, 

 enega od lastnikov, če gre za solastništvo in je med lastniki dosežen pisni dogovor, ali 

 upravnika stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje stanovanj; 

(4) Odpadne vode iz industrije, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z 

javno kanalizacijo, se mora odvajati v javno kanalizacijo, če za njo ni zagotovljenega čiščenja 

in  odvajanja neposredno v vode skladno s predpisi in če ustreza parametrom za izpust v javno 

kanalizacijo in na javno komunalno čistilno napravo. 

(5) Ostale obveznosti in pogoje uporabe storitev javne službe predpisujejo veljavni predpisi in 

standardi. 

 

8. člen 

(status priključka) 

 

(1) Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali začasen. 

(2) Začasni priključek izvajalec dovoli le za gradbišča in začasne objekte pod pogojem, da je 

priključitev tehnično možna in je zagotovljena kvaliteta odpadne vode skladno s predpisi.  

(3) Dovoljenje za začasno priključitev izda izvajalec za čas, ki je potreben. Izvajalec mora 30 dni 

pred ukinitvijo začasnega priključka o tem pisno obvestiti začasnega uporabnika. 

 

9. člen 

(priključitev na javno kanalizacijo) 

 

(1) Priključitev na javno kanalizacijo se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe 

(soglasje za priključitev), ob upoštevanju pogojev iz tega odloka in tehničnega pravilnika. 

(2) Kanalizacijski priključek mora biti izveden skladno s projektom. 

(3) Vsaka stavba se priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega     priključka.     

 

10. člen 

(prekinitev opravljanja storitev) 

 

(1) Izvajalec lahko po izpeljanem postopku obveščanja skladno z odlokom o oskrbi s pitno vodo 

naloži izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo, da uporabniku na njegove stroške prekine 

dobavo vode iz javnega vodovodnega omrežja in s tem prekine odvajanje odpadne komunalne 

vode, če:  



 

 

6 

 

• je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne 

kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi; 

• je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden v nasprotju s Tehničnim 

pravilnikom ali  brez soglasja izvajalca; 

• uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno 

kanalizacijo ali kanalizacijski priključek ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave; 

• uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali 

pregled kanalizacijskega priključka; 

• uporabnik brez potrebnih dovoljenj in soglasij spremeni izvedbo priključka; 

• uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem 

odpadnih voda; 

• z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo; 

• ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje ali povzroča škodo prebivalcem; 

• uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo glede na zahteve iz 1. točke 21. člena tega 

odloka; 

• uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne službe niti po prejemu opomina 

z obvestilom o možnosti prekinitve dobave pitne vode;  

(2) Prekinjena dobava vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške ponovne 

priključitve plača uporabnik. 

(3) Stroške prekinitve odvajanja odpadne komunalne vode in stroške ponovne priključitve  ter vse 

morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve mora, pred ponovno 

priključitvijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo  na 

objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi 

njegovega ravnanja. 

(4) Trajna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode s prekinitvijo dobave 

pitne vode se na stroške uporabnika izvede v primeru, ko uporabnik zahteva odklop 

kanalizacijskega pri-ključka skladno z 11. členom tega odloka.     

 

 

11. člen 

                                                              (odjava priključka) 

 

Odjava priključka oz. storitev javne službe se izvede samo v primeru opustitve ali porušitve 

priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasne priključke. Uporabnik mora zahtevo za odjavo 

priključka ali storitve predhodno podati pri izvajalcu javne službe v pisni obliki. 

 

 

12. člen 

                                                      (obveznosti uporabnikov) 

 

Ravnanje in obveznosti uporabnikov in izvajalca na območjih, kjer ni predvidena gradnja javne 

kanalizacije, in območjih, ki jih je treba v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi programi 

opremiti z javno kanalizacijo, pa na njih kanalizacija še ni zgrajena, so določene z veljavno 

zakonodajo. 

 

 

13. člen 

                                              (aktivnosti, vezane na greznice in MKČN ) 

 

(1) Izvajalec izdela okvirni program aktivnosti – »Program praznjenja greznic in MKČN« – za 

naslednje obdobje, ki ga objavi na svetovnem spletu, spletni strani izvajalca, spletni strani 

občine ter pisno posameznemu uporabniku, pri kateremu se bodo izvajale aktivnosti v 

tekočem letu.  

(2) Izvajalec prevzema in zagotavlja čiščenje in obdelavo blata ter odpadne komunalne vode iz 

nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic in MKČN s posebnimi namenskimi vozili na 

celotnem območju občine v obsegu in rokih, določenih v 6. čl. tega odloka, Tehničnem 

pravilniku in skladno z veljavnimi predpisi. 
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V. Pravice in obveznosti izvajalca   

 

14. člen 

(predpisi) 

 

Predpisi na državni ravni, ki jih mora spoštovati in izvajati izvajalec, določajo: 

• izvajalec mora pripraviti program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 

padavinske vode;  

• elemente javnega kanalizacijskega omrežja in standarde za njihovo razvrščanje; 

• pogoje in zahteve ter skrajne roke za načrtovanje opremljanja posameznih območij z javnim 

kanalizacijskim omrežjem in za način obdelave odpadne vode, če za te aktivnosti občina 

zagotovi potrebne pogoje; 

• način in pogoje obdelave prevzete odpadne vode in blata; 

• obveznost izdelave načrta ravnanja z blatom iz čistilnih naprav ter ravnanja z odpadki iz 

peskolovov in lovilcev olj; 

• postopke obveščanja in vsebino obvestil uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih 

naprav;  

• obveznost vodenja evidenc izvajalca ter njihovo vsebino; 

• in druge standarde izvajanja javne službe. 

 

 

15. člen 

(obveznosti izvajalca) 

 

(1) Ob posebej opredeljenih obveznostih po tem odloku in drugih predpisih je izvajalec dolžan: 

- skrbeti za normalno obratovanje javne kanalizacije s pripadajočimi objekti in 

napravami ter z njimi ravnati kot dober gospodar; 

- redno pregledovati in vzdrževati javno kanalizacijo in revizijske jaške na javnih 

površinah; 

- v imenu lastnika (MOK) voditi ločeno evidenco osnovnih sredstev javne kanalizacije, 

katero ima v najemu v skladu z računovodskimi standardi; 

- zagotavljati pogoje za trajno uporabo javne kanalizacije; 

- zagotavljati izvajanje monitoringa kvalitete in količine odpadnih voda in delovanja 

komunalnih čistilnih naprav; 

- ravnati v skladu z določbami Tehničnega pravilnika; 

- obvestiti bodoče uporabnike, da je priključitev stavbe ali drugega objekta na javno 

kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev;  

- sodelovati s pristojnim organom pri pripravi planov in programov širitve in obnove 

javne kanalizacije ter planov in programov, predvidenih s tem odlokom in z drugimi 

predpisi. 

(2) Izvajalec ima pravico: 

- Pred izdajo soglasja pregledati projekte hišne kanalizacije in kanalizacijskega 

priključka in spremljati gradnjo; 

- pred priklopom na javno kanalizacijo nadzirati dela na kanalizacijskem priključku; 

- pregledati in analizirati odpadne vode uporabnikov kanalizacije; 

- pregledati in nadzirati uporabo greznic in malih komunalnih čistilnih naprav; 

- izvesti neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno 

kanalizacijo na stroške uporabnika in na podlagi izdanega soglasja o priključitvi in 

Tehničnega pravilnika. 

 

16. člen 

(tehnični pravilnik) 

 

Občinski svet na predlog izvajalca sprejme Tehnični pravilnik, s katerim se uredijo oziroma določijo 

tehnični normativi in postopki za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ter 

podrobneje uredijo določena tehnična vprašanja s področja odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, zlasti pa: 
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• natančna pojmovna in tehnična opredelitev posameznih elementov javne kanalizacije; 

• postopke za zagotavljanje obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne kanalizacije; 

• smernice za projektiranje javne kanalizacije, interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov 

ter greznic in malih komunalnih čistilnih naprav; 

• odmike in pogoje za postavljanje objektov in izvajanje dejavnosti v varovalnem pasu javne 

kanalizacije; 

• smernice za uskladitev z drugimi infrastrukturnimi omrežji; 

• natančne postopke za prevzem novih omrežij ali elementov javne kanalizacije v upravljanje; 

• natančne postopke ob priključevanju uporabnikov na javno omrežje in za spremembe 

priključkov;  

• evidence o greznicah in MKČN ter o uporabnikih, kateri nimajo urejenega odvajanja in 

čiščenja v skladu z veljavno zakonodajo; 

• podrobnejše pogoje in način praznjenja greznic in MKČN; 

• natančne pogoje in smernice za izdajo dovoljenj za začasno priključitev na javno kanalizacijo; 

• smernice za izdajanje soglasij za projektiranje, za projektne pogoje in za izdajanje soglasij na 

projekt, soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in za izdajanje mnenj o 

ustreznosti izvedbe priključka; 

• zahtevano dokumentacijo, potrebno za pridobitev aktov, za katerih izdajanje ima izvajalec 

javno pooblastilo; 

• obveznosti izvajalcev projektiranja in gradnje kanalizacijskega omrežja glede nastavitve in 

vodenja katastra javne kanalizacije, kanalizacijskih priključkov, greznic in MKČN. 

• postopke in pogoje za opuščanje greznic in 

• druge tehnične normative in postopke, vezane na izvajanje javne službe. 

 

17. člen 

(kataster komunalnih naprav) 

 

(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav za kanalizacijo se poveri 

izvajalcu. Kataster vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah, 

namenjenih storitvam javne službe, uporabnikih in njihovih obveznostih (v nadaljevanju: 

kataster).   

(2) Ob standardih za vodenja katastra mora izvajalec pri vodenju katastra v celoti upoštevati 

standarde občinskega geografskega informacijskega sistema. 

(3) Stroški vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra komunalnih naprav niso vključeni v 

stroške izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode in se krijejo neposredno iz proračuna MO Koper.  

(4) S tehničnim pravilnikom se predpišeta vsebina in oblika katastra, ki ga mora investitor 

pripraviti in predati izvajalcu. Za novogradnje in rekonstrukcije omrežja mora investitor 

izvajalcu predati elaborat katastra pred izdajo pozitivnega mnenja o ustreznosti priključka na 

javno kanalizacijo. 

(5) Organi lokalne skupnosti in izvajalci drugih lokalnih gospodarskih javnih služb so dolžni 

izvajalcu posredovati vse razpoložljive podatke iz svojih baz podatkov, potrebne za vodenje 

katastra iz prvega odstavka tega člena . 

 

18. člen 

(pooblastilo za izvajanje investicij) 

 

(1) Izvajalec lahko po pooblastilu občine vodi pripravljalna dela in inženiring za vse investicijske 

posege v javno kanalizacijsko omrežje in izvaja nadzor. 

(2) Nastali stroški iz prejšnjega odstavka tega člena se krijejo iz proračuna MO Koper. 

 

 

19. člen 

(javna pooblastila) 

 

(1) Izvajalec ima javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in za predpisovanje 

pogojev in smernic ter za izdajanje soglasij, če tako določa zakon ali drug veljavni predpis: 
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• k planskim aktom (k prostorskim sestavinam planskih aktov); 

• k prostorskim izvedbenim aktom; 

• na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  

• s projektnimi pogoji za izdelovalca projektne dokumentacije; 

• k uporabnemu dovoljenju; 

• za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje; 

• za posege v prostor, kjer poteka javno kanalizacijsko omrežje; 

• v drugih primerih, določenih z zakonom. 

(2) Kadar je investitor lokalna skupnost, lahko pristojni organ v konkretnem primeru odvzame 

izvajalcu javno pooblastilo iz prvega odstavka tega člena in sam odloči na podlagi 

strokovnega mnenja, ki ga mora izdati izvajalec. 

(3) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov skladno z veljavno zakonodajo. 

(4) Nastali stroški iz tega člena niso vključeni v stroške izvajanja gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in se krijejo neposredno iz 

proračuna MO Koper. 

 

 

VI. Uporabniki ter njihove pravice  in obveznosti 

 

20. člen 

(kategorizacija uporabnikov) 

 

(1) Uporabniki javne službe iz 1. člena tega odloka so gospodinjstva oziroma fizične osebe in 

pravne osebe, ki: 

• uporabljajo objekte oziroma površine, od koder se komunalna in padavinska odpadna 

voda odvaja v javno kanalizacijo; 

• uporabljajo pretočne ali nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave. 

(2) Praviloma je uporabnik lastnik objekta iz prvega in drugega odstavka tega člena. Uporabnik je 

lahko tudi najemnik ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, v kateri nastaja 

komunalna odpadna voda. 

(3) Za potrebe izvajanja tega odloka so fizične osebe organizirane v gospodinjstva. Gospodinjstvo 

kot uporabnik je oseba ali skupina oseb, ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do 

javne službe oziroma do izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu 

(stanovanjski enoti), ki je za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva solidarno 

odgovorna v razmerju do izvajalca. 

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena so uporabniki storitev javne službe 

tudi vsi uporabniki storitev lokalne gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«. Izjeme so 

le: 

• uporabniki, ki vodo uporabljajo za potrebe namakanja kmetijskih površin ali za 

napajanje živine in imajo za to uporabo posebne števce porabe vode; 

• voda iz vodovodnega omrežja, prodana v pristanišču plovilom v okviru njihove 

oskrbe; 

• opravljanje nalog v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(5) Obveznost plačila storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode so uporabniki dolžni poravnati 

od prvega naslednjega dne po dejanski priključitvi objekta na javno kanalizacijo; 

(6) Uporabnikom po tem odloku, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega 

omrežja, oz. se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se upošteva normi-

rana poraba pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi (0,15 m3 na osebo na dan). Storitve se 

obračunavajo na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev v objektu 

(stanovanjski enoti). 
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21. člen 

(obveznosti uporabnikov) 

 

Uporabnik mora: 

1) priključiti se na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev od pričetka njene uporabe oziroma v 

istem roku po prejemu obvestila iz sedme alineje 1. odstavka 15. člena tega odloka in hkrati 

opustiti uporabo obstoječe greznice ali MKČN, v skladu s tem odlokom in Tehničnim 

pravilnikom;  

2) redno vzdrževati interno kanalizacijo in kanalizacijski priključek;  

3) omogočiti izvajalcu dostop do objektov javne kanalizacije zaradi vzdrževalnih del in pregleda 

dela kanalizacijskega priključka v zvezi s kontrolo sestave odpadne vode; 

4) pravočasno naročiti praznjenje in čiščenje greznice ali MKČN izven predvidenega termina po 

Programu iz 13. člena tega odloka;  

5) odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisanih para-

metrov;  

6) v skladu s predpisi kontrolirati sestavo in količino tehnološke odpadne vode in rezultate 

monitoringov v predpisanih rokih posredovati pristojnim organom in izvajalcu; 

7) ob spremembah pri uporabi objekta predložiti izvajalcu analizo odpadne vode, izdelano v 

skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter  pogoje 

za njihovo izvajanje;  

8) pisno obveščati izvajalca o spremembah podatkov o priključku na javno kanalizacijo ter o 

stalno prijavljenih prebivalcih v primerih iz 6. odstavka 20. člena tega odloka;  

9) z drugimi uporabniki, katerih obveznost do plačila storitev javne službe je obračunana na 

podlagi podatkov iz skupnega obračunskega vodomera, urejati medsebojno delitev teh 

obveznosti; 

10) pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi interne kanalizacije pod pogoji, določenimi v 

Tehničnem pravilniku. 

11)  izvajalcu dopustiti in omogočiti dostop do greznice oziroma male komunalne čistilne naprave 

s klasičnim komunalnim vozilom oz. izvajalcu omogočiti prevzem odpadnih gošč; 

12)  ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice, jih izprazniti, očistiti in dezinficirati ter 

o tem omogočiti izvajalcu potrebni nadzor; 

13)  pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik plačati strošek 

priključitve v skladu z merili, določenimi v Tehničnem pravilniku in cenikom storitev 

izvajalca  

 

22. člen 

(odgovornost uporabnikov) 

 

 

Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki bi izvajalcu ali tretjim osebam nastala v primeru da ne ravna 

skladno z obveznostmi, ki izhajajo iz 21. člena tega odloka.  

 

 

VII. Financiranje javne službe 

 

23. člen 

(viri financiranja) 

 

(1) Javna služba se financira iz: 

 plačil za storitve odvajanja odpadne vode; 

 plačil za storitve čiščenja odpadne vode; 

 plačil za storitve, povezane z greznicami in MKČN;  

 plačil posebnih storitev; 

 proračuna; 

 namenskih dajatev; 

 drugih virov na podlagi državnih ali lokalnih predpisov. 
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(2) Tarife plačil oziroma cenik plačil iz a),  b) in c) točke prvega odstavka tega člena določa na 

predlog izvajalca župan, ob upoštevanju veljavnih predpisov o določanju cen gospodarskih 

javnih služb varstva okolja. 

(3) Posebne storitve po točki d) tega člena so storitve, ki jih izvajalec GJS opravlja in pri tem 

uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju 

dejavno-ti, in niso obvezne storitve javne službe. Posebne storitve se uredijo pogodbeno med 

uporabni-kom in izvajalcem GJS, v katerih se uredijo tudi vse zahteve v zvezi s predajo 

potrebnih podat-kov izvajalcu GJS. 

(4) Stroški izvajanja aktivnosti in storitev, ki so vezani na izvajanje gospodarske javne službe iz 

tega odloka ali so v povezavi s tem, pa niso pokriti s ceno, ki jo plačujejo uporabniki storitev 

javne službe, se pokrivajo s sredstvi občinskega proračuna. 

 

 

24. člen 

(namenska poraba sredstev) 

 

(1) Sredstva iz 23. člena izvajalec uporablja skladno z letnim gospodarskim planom javne službe, 

ki ga na predlog izvajalca potrdi župan. 

(2) S planom iz prvega odstavka tega člena se določi obseg obratovanja in vzdrževanja ter 

konkretne investicije. 

(3) Proračunska sredstva se skladno z letnim gospodarskim planom javne službe namenjajo za: 

• investicije v javno infrastrukturo;  

• obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske 

(meteorne) vode; 

• za obratovanje in vzdrževanje mešanega kanalizacijskega sistema v primarnem in 

sekundarnem omrežju (javna kanalizacija, v katero se odvaja velika količina 

padavinske vode na območju, kjer ni ločenega kanalizacijskega omrežja za odvajanje 

padavinske vode); 

• za obratovanje in vzdrževanje ter energijo za potrebe črpališč na primarnem omrežju v 

deležu, ki ustreza deležu padavinske vode v javni kanalizaciji; 

• za delovanje dežurne službe za intervencije na javnih površinah; 

• za obratovanje in vzdrževanje depresijskega črpališča Semedela. 

 

 

25. člen 

(oblikovanje cen storitev) 

 

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z merili na podlagi predpisov o oblikovanju 

cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

(2) Za obračunsko obdobje, ki se upošteva pri pripravi elaborata skladno z določili predpisa, ki 

predpisuje metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb se določi ustrezno triletno 

obdobje. 

 

 

IX. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe 

 

 

26. člen 

(upravljanje) 

 

Izvajalec za potrebe zagotavljanja storitev javne službe upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem, 

ki je javna infrastruktura v lasti Mestne občine Koper. Medsebojne obveznosti med izvajalcem in 

lokalno skupnostjo se uredijo s pogodbo o najemu infrastrukture. 
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27. člen 

(javna infrastruktura) 

 

(1) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter zemljišča, na ali v katerih je ta javna 

infra-struktura zgrajena in ki se z najemno pogodbo predajo v upravljanje in vzdrževanje 

izvajalcu, se v primeru vpisa v zemljiško knjigo lahko vpišejo samo kot lastnina Mestne 

občine Koper. Služnostne pravice se vpišejo v korist izvajalca ali v korist lokalne skupnosti. 

(2) Lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javno infrastrukturno omrežje oziroma na njih 

stojijo javni infrastrukturni objekti ali naprave, so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe, ki 

pa so dolžne občini omogočiti ustrezno služnostno ali drugo stvarno pravico v skladu s 

smiselno uporabo prejšnjega odstavka. V nasprotnem primeru mora izvajalec GJS o tem 

obvestiti občino, ki nemudoma prične s postopkom za omejitev lastninske pravice skladno z 

veljavnimi predpisi. 

(3) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter zemljišča iz prvega odstavka tega člena 

so izven pravnega prometa, niso predmet hipoteke, na njih ni mogoča izvršba in jih ni mogoče 

priposestvovati ali na drugačen način pridobiti lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic, 

razen služnosti za napeljevanje vodovodnih, električnih, telefonskih in telegrafskih oziroma 

kabelsko – komunikacijskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega 

pomena. 

 

28. člen 

(objekti in naprave v  lasti uporabnikov) 

 

(1) Objekti in naprave v lasti, upravljanju in vzdrževanju lastnikov objektov, ki jih tudi gradijo, so 

kanalizacijski priključek, interna kanalizacija ter naprave in objekti za zbiranje, opravljanje 

meritev, predčiščenje ali čiščenje odpadnih voda, greznice in male komunalne čistilne 

naprave. 

(2) Interna (hišna) kanalizacija so vsi kanali, objekti in naprave, v katerih se zbirajo, odvajajo in 

čistijo odpadne vode in ki se priključujejo na kanalizacijski priključek. 

(3) Kanalizacijski priključek je kanalizacijski vod, ki povezuje interno kanalizacijo posameznega 

uporabnika na revizijski jašek na javnem omrežju. 

 

29. člen 

(dostopnost) 

 

Vsi objekti in naprave javne kanalizacije morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na objekte in naprave 

javne kanalizacije ni dovoljeno, brez soglasja upravljavca, postavljati drugih objektov ali ovir, ki bi 

oteževale ali onemogočale dostop do objektov in naprav javne kanalizacije.  

 

30. člen 

(prenos infrastrukture v last občine) 

 

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeno kanalizacijsko omrežje s 

pripadajočimi objekti del javne infrastrukture preneseno v last občine, je investitor 

novozgrajenih objektov in omrežja po končani gradnji dolžan s pogodbo v roku 6 mesecev po 

pridobitvi uporabnega dovoljenja le-to predati v last občini skladno s pogoji določenimi v 

pogodbi z občino.  

(2) Občina objekte pod pogoji določenimi v pogodbi o najemu infrastrukture in skladno z določili 

tehničnega pravilnika preda v upravljanje izvajalcu javne službe. 
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X. Drugi elementi, pomembni za javno službo 

 

 

31. člen 

(izvajanje gradbenih del) 

 

Izvajalci gradbenih del morajo zavarovati odtok padavinske in druge vode s površin, ki jih uporabljajo 

za gradbišče tako, da se prepreči vnašanje gradbenega in drugega materiala v javno kanalizacijo. V 

primeru vnašanja materiala v javno kanalizacijo jo mora izvajalec gradbenih del očistiti takoj, sicer 

mora izvajalcu javne službe “odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode” povrniti 

vse stroške čiščenja oziroma odmašitve javne kanalizacije ter odprave morebitnih poškodb.  

       

 

32. člen 

(varovalni pas) 

 

Varovalni pas kanalizacijskega omrežja zajema območje 3,0 m merjeno od osi kanalizacijskega voda, 

razen v izjemnih primerih, pogojenih s stabilnostjo voda in njegovo dostopnostjo za potrebe 

vzdrževanja, določenih s tehničnim pravilnikom. 

 

 

33. člen 

(izvajanje del v varovalnem pasu) 

 

(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega 

omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje izvajalca in pri opravljanju teh del 

zagotoviti, da ostanejo omrežje in njegove naprave nepoškodovani.  

(2) V primeru poškodbe so jih dolžni vzpostaviti v prejšnje stanje in poravnati vso morebitno 

škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve delovanja omrežja.  

(3) Po zaključenih delih izvajalec predloži dokazilo o ustreznosti vzpostavitve v prejšnje stanje. 

Če upravljavec ugotovi, da prejšnje stanje ni kvalitetno vzpostavljeno, pisno pozove 

investitorja, da sanira slabo izvedena dela v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, sicer 

izvajalec o tem obvesti pristojno inšpekcijo.  

 

 

34. člen 

(prepoved odvajanja v javno kanalizacijo) 

 

(1) V javno kanalizacijo je prepovedano odmetavati ali odvajati snovi, ki bi škodovale javni 

kanalizaciji,  delavcem, ki vzdržujejo javno kanalizacijo, ali procesu čiščenja na čistilni 

napravi. 

(2) Kdor zaradi prepovedanega ravnanja iz prvega odstavka tega člena povzroči škodo, jo mora 

poravnati oz. vzpostaviti tako stanje, kot ga določa zakonodaja. 

(3) Gnojničnih jam ni dovoljeno priključiti na javno kanalizacijo.  

 

 

XI. Nadzor 

 

 

35. člen 

(nadzorni organ) 

 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni občinski organ in občinski 

inšpektorat. 

(2) Nadzor nad izvajanjem kazenskih določb iz tega odloka je v pristojnosti občinskega 

inšpektorata. 
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(3) Pooblaščeni delavci izvajalca, ki opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka, 

morajo o kršitvah določil tega odloka takoj obvestiti pristojne organe iz prvega oziroma 

drugega odstavka tega člena ter te kršitve na primeren način dokumentirati. 

 

 

36. člen 

(naloge in ukrepi) 

 

(1) Pooblaščene osebe občinskega inšpektorata imajo poleg pravic in dolžnosti po drugih 

predpisih še zlasti naslednje pravice in dolžnosti:  

• nadzorovati priključevanje na javno kanalizacijo; 

• nadzorovati izvajanje ukrepov na javni kanalizaciji in v njenem varovalnem pasu ter 

ustaviti vsa dela, ki se izvajajo brez dovoljenja oziroma soglasja izvajalca; če jo to 

potrebno za preprečitev materialne škode ali škode pri obratovanju javne kanalizacije, 

lahko inšpektor dela ustavi tudi z ustno odločbo; 

• odrediti prost dostop do objektov javne kanalizacije v primeru, ko je ta preprečen ali 

oviran; 

• nadzorovati obveznosti izvajalca in drugih dejavnikov; 

• pregledovati objekte in naprave javne kanalizacije in dokumentacijo v zvezi s 

priključevanjem nanjo oziroma z delovanjem javne kanalizacije; 

• na podlagi strokovnih ugotovitev in predlogov izvajalca odrediti sanacijo ali preureditev 

neustreznega odvajanja odpadnih vod; 

• vzeti vzorce materiala in opraviti druga dejanja, ki so potrebna pri inšpekcijskem 

nadzoru; 

• pridobiti osebne podatke o osebah, podatke o lastništvu nepremičnin in druge podatke, 

potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka; 

• izvajati druge ukrepe in aktivnosti, za katere jo pooblašča zakon. 

(2) Če inšpektor ugotovi pogoste in ponavljajoče se kršitve izvajalca, mora o tem obvestiti 

pristojni občinski organ. 

 

 

XII. Prekrški 

 

37. člen 

 

(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, če: 

• v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, ne odvaja komunalne 

odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki jo uporablja, v javno kanalizacijo (drugi odstavek 

7. člena) 

• odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, katere parametri ne ustrezajo predpisom 

(četrti odstavek 7. člena);  

• izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca za priključitev ali v 

nasprotju s tem soglasjem (prvi odstavek 9. člena) 

• na objekt javne kanalizacije postavi objekt ali oviro ali izvajalcu onemogoči dostop do 

objekta javne kanalizacije (29. člen); 

• v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi, ki škodijo javni kanalizaciji, ali 

delavcem, ki jo vzdržujejo, ali procesu čiščenja na čistilni napravi (prvi odstavek 34. 

člena); 

• priključi gnojnično jamo na javno kanalizacijo (34. člen). 

(2) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali 

samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 700 EUR. 
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38. člen 

 

(1) Z globo 300 EUR se kaznuje uporabnik – posameznik, če: 

• izvajalcu ne dopusti dostopa do greznice ali male komunalne čistilne naprave ali če 

mu ga onemogoči (11. alineja 21. člena); 

• po priključitvi na javno kanalizacijo ne opusti greznice (1. alineja 21. člena); 

• ne vzdržuje redno interne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka (2. alineja 21. 

člena); 

• ne omogoči izvajalcu dostopa do objektov javne kanalizacije zaradi vzdrževalnih del 

in pregleda dela kanalizacijskega priključka v zvezi s kontrolo sestave odpadne vode 

(3. alineja 21. člena); 

• ne naroči praznjenja greznice tako, da s tem povzroči motnjo v okolju (4. alineja  21. 

člena); 

• ne obvesti izvajalca o spremembah priključitve na javno kanalizacijo (8. alineja 21. 

člena); 

• ne uredi medsebojnih razmerij pri delitvi stroškov kanalščine z drugimi uporabniki, 

vezanimi na skupni obračunski vodomer (9. alineja 21. člena); 

• izvede predelavo interne kanalizacije brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem 

izvajalca (10. alineja 21. člena); 

• po opustitvi greznice slednje ne izprazni, očisti in dezinficira ali o tem ne dopusti 

izvajalcu potrebnega nadzora. (12. alineja 21. člena); 

• v varovalnem pasu javne kanalizacije opravlja dela brez soglasja izvajalca (33. člen 

tega odloka). 

(2) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 

podjetnika posameznika pa z globo 300 EUR. 

 

39. člen 

 

Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka investitor – pravna oseba ali investitor – 

samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 

podjetnika posameznika pa z globo 300 EUR, če: 

• izvajalcu ne preda katastra priključka na javno kanalizacijo  

• po zaključku novogradenj, rekonstrukcij, vzdrževanja cest, ulic, trgov ali drugih 

infrastrukturnih objektov in naprav, pri katerih je z deli posegel v javno kanalizacijo, ne 

vzpostavi prejšnjega stanja (33. člen).  

 

40. člen 

 

(1) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – posameznik, če ne zavaruje 

odtoka padavinske in druge vode s površin, ki jih uporablja za gradbišče tako, da bi bilo 

preprečeno vnašanje gradbenega in drugega materiala v javno kanalizacijo (31. člen); 

(2) Z globo 1500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali samostojni 

pod-jetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 

podjetnika posameznika pa z globo 300 EUR. 

 

 

XIII. Prehodne in končne določbe 

 

 

41. člen 

 

Tehnični pravilnik iz 16. člena tega odloka sprejme Občinski svet Mestne občine Koper na predlog 

izvajalca javne službe v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.  
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42. člen 

 

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:  

• Odlok o uporabi kanalizacije in opravljanja kanalizacijskih storitev na območju Občine Koper 

(Uradne objave, št. 1/1974); 

• 11. člen Odloka o  ureditvi  nekaterih  splošnih  vprašanj  s  področja lokalnih  gospodarskih  

javnih  služb (Uradne objave, št. 27/2003). 

 

 

43. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

        MESTNA OBČINA KOPER 

Številka: 354-323/2014                     Župan 

Datum: 18. december 2014               Boris Popovič 

 

 


