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            Prva obravnava 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 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, 93/13 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – 
GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 
78/19), 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_________ sprejel 
 

O D L O K  
o dopolnitvi Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica 
 

 
1. člen 

 
V  petem odstavku 27. člena Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 77/2016) se za piko doda naslednje besedilo: 
 
»Cena opravljanja storitev javne službe iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka 
tega člena se za gospodarske uporabnike lahko zaračunava različno od negospodarskih 
uporabnikov, kar na predlog izvajalca potrdi mestni svet s potrditvijo elaborata. Kot 
gospodarski uporabniki se štejejo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in druge 
pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.« . 
 
 
KONČNA DOLOČBA 

2. člen 
 
Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-4/2014 
Nova Gorica,   
                   dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                  ŽUPAN 
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Številka: 007-4/2014-9 
Nova Gorica, 12. januarja 2021 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o 
ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok): 
 
S spremembo odloka želimo vzpostaviti možnost različnega zaračunavanja cen storitev 
za gospodinjstva in uporabnike s področja negospodarstva v primerjavi z drugimi 
uporabniki storitev iz razloga večje socialne varnosti prebivalstva na področju temeljnih 
storitev. Voda, in posledično odpadna voda, je za prebivalstvo temeljna dobrina, medtem 
ko jo pravne osebe (lahko) uporabljajo tudi za pridobitno dejavnost. 
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
S sprejemom odloka se želi predvsem uveljaviti možnost razbremenitve prebivalstva, 
predvsem gospodinjstev pri zaračunavanju cen storitev odvajanja in čiščenja v primerjavi 
s pridobitnimi dejavnostmi. 
 
3. Pravne podlage za sprejem odloka: 
 

- Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - 
ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 
78/19) 

- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19). 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Omogočen bo sprejem ločenega cenika za odvajanje in čiščenje glede na to, ali je 
uporabnik gospodinjstvo ali izvaja pridobitno dejavnost. 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Zaradi sprejema odloka za proračun Mestne občine Nova Gorica ne bodo nastale nove 
finančne obveznosti. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
          

           dr. Klemen Miklavič  
          ŽUPAN 
 
Pripravila:          
Martina Remec Pečenko 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                
in gospodarske javne službe                                                                
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