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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03
in Urani list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 14. novembra 2019 sprejel

ODLOK
O SUBVENCIONIRANJU IZVEDBE HIŠNIH PRIKLJUČKOV NA JAVNO
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se določajo višina, pogoji in postopek za dodelitev subvencij za izvedbo
hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Koper (v nadaljevanju:
MOK) v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne
vode na območju aglomeracij Škofije, Hrvatini in Bertoki.
(2) MOK skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Republiki Sloveniji na svojem območju gradi javno kanalizacijsko omrežje ter za namen
subvencioniranja izvedbe individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijo se zagotavlja
proračunska sredstva.
2. člen
Namen subvencioniranja je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi
vodami,

–

pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko
omrežje.
3. člen
(pogoji in upravičenci)

(1) Upravičenci do subvencije za izvedbo individualnih hišnih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje so fizične osebe, ki so lastniki obstoječih stanovanjskih objektov (v
nadaljevanju: lastniki objektov) na območju aglomeracij iz 1. člena tega odloka.
(2) Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena so upravičeni do subvencije samo v času
gradnje novega javnega omrežja.
(3) Župan izda sklep v katerem se določijo podrobni pogoji za pridobitev subvencije, višina
subvencije, postopek ter obdobje upravičenosti do subvencije za posamezno aglomeracijo.
4. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, jaški, spojke, idr), stroške izkopa in
zasipa kanalizacijskega voda z ustreznim materialom in stroške storitev (priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje, strojna, montažna in zemeljska dela). Predmet subvencioniranja je
izgradnja kanalizacijskega priključka od objekta upravičenca do priključka na javno
kanalizacijsko omrežje.
Vzpostavitev površine nad priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso
upravičeni stroški in ne bodo predmet subvencioniranja.
(1)

5. člen
(izpolnitev pogojev)
Upravičenec do sredstev iz tega odloka mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s Tehničnim pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper
(Uradni list RS, št. 18/17);
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno
zgrajeni.
6. člen
(postopek dodelitve subvencije)
(1) Postopek dodelitve subvencije se prične na podlagi vloge upravičenca, ki jo pošlje na
Mestno občino Koper.
(2) Obvezne sestavine vloge so:
 izpolnjena enotna vloga za dodelitev subvencije;
 pisno soglasje lastnikov zemljišč po katerih bo potekal priključek, da soglašajo s
položitvijo kanala in izvedbo del po svojih zemljiščih,
 plačan račun skladno s 4. členom tega odloka,

 potrdilo Marjetice o skladnosti priključka s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list
RS, št. 18/17),
 podpisan osnutek pogodbe med MOK in upravičencem do subvencije.
7. člen
(ureditev medsebojnih razmerij)
Medsebojna razmerja med upravičencem in MOK se opredeli s pisno pogodbo. Pogodba mora
vsebovati: pogodbene stranke, višino subvencioniranja in podrobno opredelitev pravic in
obveznosti pogodbenih strank.
8. člen
(ostali objekti)
(1) Stanovanjski objekti, ki ne bodo deležni subvencije, bodo morali izvesti priklop na javno
kanalizacijsko omrežje v roku 6. mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi skladno
z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestne občine
Koper (Uradni list RS, št. 04/17 in 77/17) in s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 18/17).
9. člen
(vodenje evidenc)
MOK vodi evidenco dodeljenih subvencij za kanalizacijske priključke za namen načrtovanja
in spremljanja realizacije porabe proračunskih sredstev in obveznosti občine, ki izhajajo iz tega
naslova.
10. člen
(zagotovitev proračunskih sredstev)
Sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov se zagotovi v
proračunu MOK.
11. člen
(veljavnost odloka)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi enotne cene izgradnje
priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje Mestne občine Koper (Uradni list RS, št.
123/2004).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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