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Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 
ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) 
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ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na 
javno kanalizacijsko omrežje 

 
 

Številka: 354-298/2019 MESTNA OBČINA KOPER 
Datum: 14. 2. 2022 ŽUPAN 
 Aleš Bržan 

 
 
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 – ZSPDSLS-1 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 
27. januarja 2022 sprejel naslednji 
 

 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na 
javno kanalizacijsko omrežje 

 
1. člen 

 
V 4. členu Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje 
(Uradni list RS, št. 70/2019) se spremeni naslov tako, da se glasi: 
 

»(upravičeni stroški in višina subvencije)« 
 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
(1) »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 in znaša 60 eur/m izvedenega kanala. Vzpostavitev površine nad 
priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso upravičeni stroški in ne bodo 
predmet subvencioniranja.«. 

 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 

(2) »Subvencionira se tudi nakup in vgradnja hišnega črpališča za primere, ko priklop na javno 
kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje ter gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča do višine 1.000,00 eur. ». 
 

2. člen 
 
V 6. členu se tretja in četrta alineja drugega odstavka spremenita tako, da se glasita: 
 
» 

- za nakup in vgradnjo hišnega črpališča plačan račun skladno z drugim odstavkom 4. člena 

tega odloka,  



2/2 

- 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) 

in dolžino hišnega priključka,”. 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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