Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 - ZZLPPO, in 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), 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) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne _________________ sprejel
SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni
občini Nova Gorica
1.
(1)Glede na določila 3. odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/2012, 109/2012, 76/2017, v nadaljevanju Uredba) bo Mestna občina Nova Gorica
subvencionirala cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 10% veljavne cene za cene
odvajanja odpadne vode in 50% za cene čiščenja odpadnih vod.
(2) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih vod (brez
DDV) je:

Premer vodomera

Faktor
omrežnine

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1
3
10
15
30
50
100
200

Veljavna cena
4,3377
13,0131
43,3770
65,0655
130,1310
216,8850
433,7700
867,5400

Subvencija
v evrih na mesec
0,4338
1,3013
4,3377
6,5066
13,0131
21,6885
43,3770
86,7540

Subvencionirana
cena
3,9039
11,7118
39,0393
58,5590
117,1179
195,1965
390,3930
780,7860

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

Premer vodomera

Faktor
omrežnine

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65

1
3
10
15

Veljavna cena
6,3056
18,9168
63,0560
94,5840

Subvencija
v evrih na mesec
3,1528
9,4584
31,5280
47,2920

Subvencionirana
cena
3,1528
9,4584
31,528
47,2920

65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

30
50
100
200

189,1680
315,2800
630,5600
1.261,1200

94,5840
157,6400
315,2800
625,5600

94,5840
157,6400
315,2800
625,5600

.2.
Mestna občina Nova Gorica bo cene omrežnin za uporabo javnih infrastrukturnih objektov
in naprav obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge
uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
3.
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Mestne občine Nova Gorica.
Ocenjeni mesečni znesek subvencije znaša:
- za odvajanje padavinske in komunalne vode 4.092,00 evrov (4.481,00 evrov z
DDV);
- za čiščenje padavinske in komunalne vode 29.732,48 evrov (36.273,62 evrov z
DDV).
Končni obračun subvencije za obračunsko leto izračuna izvajalec javne službe do 31.3.
naslednjega leta.
4.
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica
izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega zahtevka.
5.
Ta sklep prične veljati takoj, , velja do 31.12.2018, uporablja pa se od 1.6.2018 naprej.
Številka:
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 354-111/2014
Nova Gorica, 31. januarja 2018

Obrazložitev
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. 32/9330/98 - ZZLPPO, in
127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011) ter 3. člen Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/2012, 76/2017).
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na 27. seji dne 22.6.2017 sprejel sklep, s
katerim je potrdil cene predlagane z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, z datumom februar 2017. Te so se pričele
uporabljati s 1.7.2017.
Mestni svet se kot pristojni občinski organ lahko tudi odloči oblikovati subvencijo cene v
delu, ki se nanaša na omrežnino, vendar le za fizične osebe oziroma gospodinjstva ter
izvajalce nepridobitnih dejavnosti. V tem primeru bo uporabnikom dejansko zaračunana
cena, ki bo za višino subvencije nižja od potrjene cene. Skupni znesek subvencije,
izračunan na podlagi odstotka sprejete subvencije iz predlaganega sklepa, se zagotovi iz
proračuna Mestne občine Nova Gorica.
V primeru, da se pri javni službi odvajanja odpadnih voda subvencionira cena omrežnine
v višini 10 %, pri javni službi čiščenja odpadnih voda pa v višini 50 %, se ocenjuje, da bo
potrebno za obdobje od 1.6.2018 do 31.12.2018 iz proračuna zagotoviti sredstva v višini
cca 230.000 EUR. Končni obračun bo znan do 31.3. naslednjega leta.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlog sklepa
obravnava in ga sprejme.
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