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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17), prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 
109/12) in 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 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrjuje cene gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Plan 2017, februar 2017, predlagal 
izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d..  
 
 

2. 
 
Cena storitev gospodarske javne službe brez DDV: 

- odvajanja odpadnih vod - 0,4070 evrov/m3  
- čiščenja odpadnih vod – 0,6871 evrov/m3  
- storitve v zvezi z greznicami in MKČN – 0,4070 evrov/ m3. 

 
 

3.  
 
(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih vod (brez 
DDV) je: 
 

Premer vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v evrih  

DN ≤ 20 1 4,3377 

20 < DN < 40 3 13,0131 

40 ≤ DN < 50 10 43,3770 

50 ≤ DN < 65 15 65,0655 

65 ≤ DN < 80 30 130,1310 

80 ≤ DN < 100 50 216,8850 

100 ≤ DN < 150 100 433,7700 

150 ≤ DN 200 867,5400 

 
 



 

(2) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih vod (brez DDV) 
je: 
 

Premer vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v evrih  

DN ≤ 20 1 6,3056 

20 < DN < 40 3 18,9168 

40 ≤ DN < 50 10 63,0560 

50 ≤ DN < 65 15 94,5840 

65 ≤ DN < 80 30 189,1680 

80 ≤ DN < 100 50 315,2800 

100 ≤ DN < 150 100 630,5600 

150 ≤ DN 200 1261,1200 

 
 
(3) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za dejavnost v zvezi z greznicami in 
MKČN (brez DDV) je: 
 

Premer vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v evrih  

DN ≤ 20 1 0,8211 

20 < DN < 40 3 2,4633 

40 ≤ DN < 50 10 8,2110 

50 ≤ DN < 65 15 12,3165 

65 ≤ DN < 80 30 24,6330 

80 ≤ DN < 100 50 41,0550 

100 ≤ DN < 150 100 82,1100 

150 ≤ DN 200 164,2200 

 
 

4. 
 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1.7.2017. 
 
 
 
 
Številka: 354-111/2014      Matej Arčon 
Nova Gorica,            ŽUPAN 



 

Številka: 354-111/2014-25 
Nova Gorica, 28. aprila 2017 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju: Uredba) v 1.odst. 
5. člena določa, da ceno storitve predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o 
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu 
organu v potrditev. Enako določa 49. člen 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).  
 
Cena storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode je sestavljena iz cene storitev 
(odvajanja in čiščenja odpadnih vod), ki se zaračunava glede na porabo pitne vode (v 
evrih na m3) in omrežnin, ki se zaračunavajo glede na premer vodomera (v evrih na 
priključek na mesec). 
 
Podobno kot pri vodooskrbi tudi pri odvajanju odpadne vode strošek storitve ostaja 
nespremenjen, poveča pa se strošek omrežnine, saj je bilo v zadnjih letih iz občinskega 
proračuna namenjenih veliko sredstev v obnovo in dograditev kanalizacijskih sistemov 
občine oz. oskrbovalnega območja, kar pomeni višje stroške javne infrastrukture. 
 
Z izgradnjo CČN Nova Gorica je, skladno z evropskimi in državnimi zahtevami, urejeno 
čiščenje odpadne vode za mesto Nova Gorica ter širše primestno območje. Končnim 
uporabnikom pa se bo čiščenje odpadne vode začelo obračunavati s sprejetjem novih – 
predlaganih cen. Strošek čiščenja odpadnih vod se končnim uporabnikom v občini do 
sedaj ni zaračunaval, z začetkom delovanja CČN Nova Gorica pa je napočil čas, da se 
skladno z veljavno zakonodajo naveden strošek prenese na povzročitelja. Kot je razvidno 
iz elaborata je skupna povprečna predlagana cena nekoliko nižja od cen sprejetih v letu 
2010. 
 
Skladno z veljavnimi predpisi je v Elaboratu predlagana tudi cena storitve, povezane z 
greznicami. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
Martina Remec Pečenko      Matej Arčon 
Vodja Oddelka za gospodarstvo          ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
Matej Živec 
Svetovalec za gospodarske 
javne službe 
 
 
 
Priloga: - Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
vod, Plan 2017, februar 2017 




