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Prva obravnava
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZUUJFO-A, 80/20 - ZIUOOPE) in
19. 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

ODLOK
o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova
Gorica
1. člen
Prvi odstavek 10. člena Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 71/16, 30/18; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Občina subvencionira uporabnikom stroške prevoza pitne vode tako, da je vsak
uporabnik oziroma posamezna oseba v gospodinjstvu, upravičena do 4,5 m³ pitne vode
mesečno.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Številka: 007-9/2016-10
Nova Gorica, 2. marca 2021
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):
Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in
78/19, v nadaljevanju: Uredba) se uporabnikom, ki nimajo možnosti priključitve na javni
vodovod zaračunavajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v tem primeru
storitve greznic glede na število oseb v gospodinjstvu upoštevaje normirano porabo pitne
vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan, kar je 4,5 m³ na osebo na mesec.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
S spremembo odloka želimo omogočiti uporabnikom, ki nimajo možnosti priključitve na
javni vodovod prevoze tolikšnih količin vode, kot se jim jih zaračuna pri storitvah greznic
glede na 5. odstavek 21. člena Uredbe.
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 – UPB, 27/08 –
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZUUJFO-A, 80/20 ZIUOOPE)
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17,
18/19)
5. odstavek 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17 in 78/19).

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka:
S sprejemom odloka bodo uporabniki, ki nimajo možnosti priključitve na javni vodovod in
so vpisani v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode, upravičeni
do večjega števila prevozov pitne vode, in sicer tako, da bo vsak posameznik v
gospodinjstvu upravičen do 4,5 m³ pitne vode mesečno, kar pomeni 54 m³ pitne vode na
leto. Glede na to, da je volumen cistern za prevoz vode 8 m³, bo vsak posameznik
upravičen do 6,75 oz. 7 prevozov vode letno. Štiričlanska družina bo tako namesto do 12
prevozov letno, upravičena do 28 prevozov.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka:
V evidenci upravičencev je vpisanih okrog 150 gospodinjstev, od katerih je vsaj polovica
takih, ki štejejo več članov. Predvideva se, da bo potrebno za kritje stroškov prevozov
zagotoviti vsaj še enkrat toliko sredstev, kot je bila realizacija v letu 2020.

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

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

