
obrokih na transakcijski račun Občine Starše.
V kolikor se uporabnik vključi v akcijo kasneje, vendar pred 

zaključkom akcije, lahko znesek poravna v toliko obrokih, kot jih 
še imajo za plačilo uporabniki, ki so se vključili v začetku akcije. 

Po poravnanem zadnjem obroku izda občinska uprava upo-
rabniku ustrezno potrdilo, na osnovi katerega mu javno podje-
tje – upravljavec kanalizacijskega omrežja - izvede priključek v 
skladu z veljavnimi predpisi.

Brez potrdila o plačanem prispevku ni mogoče izvesti priklju-
čitve uporabnika na javno kanalizacijsko omrežje.

5. člen
(Izvajalec priključka)

Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravlja-
vec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in kriteriji 
ter normativi in standardi.

Stroški izvedbe zaključne povezave priključka na kanalizacij-
sko omrežje ob zagonu čistilne naprave v prispevku niso zajeti in 
jih plača uporabnik, ki se priključuje, na podlagi pogodbe, ki jo 
sklene z upravljavcem javnega kanalizacijskega omrežja.

6. člen
(Namembnost prispevka)

Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko 
omrežje se zbirajo na posebnem podračunu Občine Starše in so 
strogo namenski.

Sredstva prispevkov so namenjena samo za:
- izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij, 
- dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij.

Program porabe sredstev, zbranih po tem odloku, sprejema 
občinski svet skupaj s proračunom občine.

Enkrat letno poda občinska uprava poročilo o porabi finanč-
nih sredstev na spletni strani in v glasilu občine. 

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o eno-

tni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje ko-
munalnih odpadnih vod občine Starše št. 015-03/2001-4 z dne 14. 
2. 2001 (MUV, št. 6/2001)

8. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. 
Objavi se v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koro-
ške regije.

Številka: 00700-18/2007 Župan občine Starše
Datum: 19. december 2007 Vili Ducman, s. r.

696

Na podlagi 2. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/2007), 5. člena Odloka o lokal-
nih gospodarskih javnih službah v občini Starše (MUV, št. 7/96 in 
4/2007) ter 10. in 23. člena Statuta občine Starše (MUV, 12/95 in 
7/96) je Občinski svet Občine Starše na svoji 7. redni seji dne 19. 
decembra 2007 sprejel

O D L O K
o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko 

omrežje komunalnih odpadnih vod občine Starše

1. člen
(Opredelitev)

Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod v občini Starše. 

Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v gospodinj-
stvih, industrijskih in pri drugih storitvenih uporabnikih. Odpa-
dne vode iz kmetijske dejavnosti niso predmet tega odloka.

2. člen
(Znesek prispevka)

Prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v 
občini Starše znaša za uporabnika 850 €. 

Višina prispevka iz prvega odstavka tega člena, velja tudi za 
uporabnika, ki je plačal prispevek za priključitev na javno kana-
lizacijsko omrežje v občini Starše pred začetkom veljavnosti tega 
odloka. 

Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki legalno zgra-
jenih objektov na področju, kjer se izvaja investicija. 

3. člen
(Opredelitev prispevka)

Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za priklju-
čitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni je zajet tudi mate-
rial od zadnjega skupnega zbirnega jaška do greznice. Izkop in 
zasutja v ceno nista zajeta.

Za zneske prispevka posameznih vrst uporabnikov se upošte-
vajo sledeči količniki:
- individualne eno oz. do tristanovanjske hiše se pomnoži s ko-

ličnikom 1,00,
- večstanovanjske objekte s štirimi in več stanovanjskimi enota-

mi za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količnikom 0,60 in
- gostinske lokale ter objekte za gospodarske ali storitvene de-

javnosti pomnoži s količnikom 1,50.
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarne in sekundarne ka-

nalizacije morali sodelovati pri sofinanciranju investicije, in to 
iz kakršnih koli razlogov nočejo, se lahko priključijo na javno 
kanalizacijsko omrežje po zaključku investicije samo pod pogo-
jem, da v celoti poravnajo strošek sofinanciranja investicije, po-
večan za 20%. Ta prispevek obsega samo priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje. Vse stroške od zadnjega zbirnega jaška 
poravna uporabnik. 

4. člen
(Potrdilo o prispevku)

Uporabnik prispevek poravna v 17-ih zaporednih mesečnih 


