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Na podlagi 3., 4., 7. in 59. 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), 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–ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 
- GZ), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 
Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114), 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) ter 49. člena Odloka o ureditvi 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 77/16) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne _________________ sprejel  
 
 

S K L E P  
o spremembi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Mestni občini Nova Gorica 

 
1. 

 
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini 
Nova Gorica št. 354-111/2014-34 z dne 1.2.2018, se v 5. točki spremeni tako, da se 
datum »31.12.2018« nadomesti z datumom »30.9.2018«, datum »1.6.2018« pa se 
nadomesti z datumom »1.3.2018«. 
 

2. 
  
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
Številka: 354-111/2014  
Nova Gorica,         Matej Arčon   

   ŽUPAN 
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembi sklepa 
 
Na Gibanje Goriška.si se je obrnilo več prebivalk in prebivalcev Mestne občine Nova 
Gorica z vprašanjem kako, da mesečne položnice za vodo in kanalizacijo kljub drugačnim 
najavam občinske uprave v medijih še niso nižje. Višina položnic za storitve povezane z 
vodovodom, kanalizacijo in čiščenjem so v letu 2017 nenadno poskočile in s tem 
preobremenile mnoga gospodinjstva, zlasti tista ki sodijo med gmotno šibkejše. V Gibanju 
Goriška.si ocenjujemo, da je pri dogovarjanju o subvenciji prišlo do slabega razumevanja, 
oziroma pomanjkanja komunikacije med županom in svetniškimi skupinami v mestnim 
svetom. 
 
2. Cilje, ki se želijo doseči s spremembo sklepa 
 
S spremembami Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Mestni občini Nova Gorica bomo prišli do nižjih zneskov na položnicah občanov hitreje, 
kar pomeni tudi hitrejšo evalvacijo subvencioniranja omrežnin in pospešitev iskanja 
dokončne ureditve vprašanja cen omrežnin in drugih postavk na položnicah družbe VIK. 
 
3. Pravne podlage in načela 
 
Pravno podlago za odločitev glede subvencioniranja cene obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda določa 59. člen 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami) ter 3. 
člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembo). 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s spremembo sklepa 
 
S spremembami Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Mestni občini Nova Gorica se prične z izvajanjem subvencioniranja omrežnine tri (3) 
mesece prej, kot je bilo predhodno predvideno, zaključili pa tudi tri (3) mesece prej. 
 
Subvencionirane cene omrežnine bodo uporabniki deležni že z naslednjim obračuni, v 
mesecu aprilu 2018. Z anticipiranjem izvajanja subvencioniranja se ne posega v 
pridobljene pravice in koristi uporabnikov. 
  
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s spremembo sklepa 
 
Spremembe Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Mestni občini Nova Gorica nimajo materialnih posledic glede veljavnega proračuna 
Mestne občine Nova Gorica za proračunsko leto 2018, saj spremembe ne posegajo v 
samo dolžino izvajanja subvencioniranja, ki ostaja sedem (7) mesecev. 
 
V Novi Gorici, 21. 2. 2018 
 

                                                                            dr. Klemen Miklavič 
                                                                             Mestni svetnik 




