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Na podlagi 19. in 31. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12,
18/17, 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________________
sprejel naslednji

SKLEP

1.
Sklep župana št. 007-9/2016-7 z dne 24. 4. 2020 se potrdi.

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati sklep župana iz prejšnje točke.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 007-9/2016
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 007-9/2016-8
Nova Gorica, 5. maja 2020
OBRAZLOŽITEV
S strani občanov Trnovsko-Banjške planote, predvsem iz Lokovca in Čepovana ter s strani
Prostovoljnega gasilskega društva Čepovan smo bili v aprilu 2020 obveščeni, da je zaradi
sušnih vremenskih razmer od začetka leta dalje število prevozov pitne vode bistveno večje od
povprečja v enakem obdobju prejšnjih let. Zaradi izjemne situacije povezane s sušnim
obdobjem tudi v jesenskem in zimskem času preteklega leta, so nekateri občani letos izkoristili
že skoraj vse prevoze pitne vode, ki jih omogoča Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 71/16, 30/18, v nadaljevanju Odlok). Skladno
z Odlokom namreč občina subvencionira omejeno število prevozov, ki je bilo določeno na
podlagi izkušenj oziroma potreb po prevozih v preteklih letih.
Podobne situacije sicer niso zaznali v Javnem zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Nova
Gorica in v Prostovoljnem gasilskem društvu Dornberk, vendar pa so težave, ki jih imajo
preostali upravičenci do subvencioniranega prevoza pitne vode zadosten signal, da je na tem
področju potrebno sprejeti ustrezne ukrepe.
Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) v 31. členu določa,
da lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v
večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se mestni svet ne more
pravočasno sestati. Te mora predložiti v potrditev mestnemu svetu takoj, ko se ta lahko
sestane.
Ker so dejanske okoliščine izkazovale, da se zaradi suše izkazuje potreba prebivalstva po večji
količini pitne vode, ki je pa nujna za življenje občanov, je župan, na podlagi 31. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica in 34. člena Zakona o lokalni samoupravi sprejel sklep, s katerim
je določil, da se subvencionirani prevozi pitne vode, ki se opravljajo od 1. aprila 2020 dalje, ne
upoštevajo v število letnih subvencioniranih prevozov, ki jih določa 10. člen Odloka.
V kolikor bomo zaznali, da bodo zaradi podnebnih sprememb pogostejša sušna obdobja in
posledično omejitev števila prevozov ne bo več ustrezala dejanskim razmeram, bomo pristopili
tudi k spremembi Odloka in povečali število subvencioniranih prevozov pitne vode.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN
Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske
javne službe
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Priloga:
Sklep župana št. 007-9/2016-7 z dne 24. 4. 2020

