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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 17/18) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________ sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode
v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
Besedilo 10. člena Odloka o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 71/16) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako,
da glasi:
»(1) Uporabniku občina subvencionira praviloma največ en prevoz pitne vode na tri tedne
(8 m³) in največ osem prevozov na leto. V primeru, da je uporabnik gospodinjstvo s štirimi
ali več člani, občina subvencionira največ dvanajst prevozov na leto.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je uporabnik izjemoma upravičen do dveh
prevozov več kot bi jih bil sicer, glede na določila iz prejšnjega odstavka, če redi živino za
lastne potrebe in ne kot pridobitno dejavnost.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-9/2016
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Številka: 007-9/2016-5
Nova Gorica, 30. marca 2018
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o spremembi Odloka o
subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju:
odlok):
Mestna občina Nova Gorica v času suše subvencionira prevoze pitne vode uporabnikom,
ki uporabljajo za oskrbo s pitno vodo svoje lastne vodne vire. Zaradi vedno večjih
ekstremnih vremenskih razmer prihaja tako do daljših deževnih kot tudi do daljših sušnih
obdobij. Prav zaradi slednjih bi bilo smiselno povečati število prevozov za večje družine,
oziroma gospodinjstva, ki štejejo več članov.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Cilj predlaganega odloka je omogočiti večje število subvencioniranih prevozov pitne vode
gospodinjstvom, ki štejejo štiri člane ali več in s tem tudi omogočiti večjo izenačenost
uporabnikov z vidika dejansko prejetih količin pitne vode.
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
-

21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami)
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17)

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka:
Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka izhajajo iz samih ciljev, ki se
želijo doseči s spremembo odloka.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka :
S sprejetjem tega odloka bodo za občino nastale nekoliko večje finančne obveznosti. Na
letni ravni je za ta namen potrebnih 15.000 - 20.000 EUR proračunskih sredstev. V vsakem
primeru pa je višina finančnih obveznosti odvisna od osnovne predpostavke, to je
vremenskih razmer.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka, se skladno s 1. alinejo prvega odstavka
70.a člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, predlaga sprejem
odloka po skrajšanem postopku.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok
obravnava in sprejme.
Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe
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ŽUPAN

