MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in
25/2002) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dalje) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne __________________ sprejel
naslednji

PRAVILNIK
o subvencioniranju prevoza pitne vode
1. člen
Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju občina) subvencionira prevoz pitne vode vsem
tistim občanom, ki imajo kot edini vir pitne vode lastne vodnjake, ki se polnijo s kapnico ali iz
zadostnih in neoporečnih izvirkov (v nadaljevanju: upravičenci).
2. člen
Občina subvencionira del stroškov dovoza pitne vode in dostave v zbiralnik upravičencu.
3. člen
Subvencija se odobrava le za vodo, ki jo upravičenci uporabljajo za potrebe svojega
gospodinjstva.
Upravičencem ne pripada subvencioniranje prevoza pitne vode , ki jo uporabljajo za
gospodarsko, obrtno ali drugo pridobitno dejavnost, nadalje v primeru, da imajo možnost
priključitve na javno vodovodno omrežje ali pa, če so pridobili javna sredstva za individualno
trajno oskrbo z vodo, pa investicije v predvidenem roku niso zaključili.
Šteje se, da upravičenec ne opravlja gospodarske dejavnosti, če redi živino le za potrebe
lastnega gospodinjstva.
4. člen
Subvencioniranje prevoza pitne vode se prične 31. dan po zadnjem obilnejšem deževju in se
konča 5. dan po pričetku deževja.
5. člen
Upravičencem se subvencionirajo naslednje količine pitne vode:
- za upravičence in njihove družinske člane
- za živino

120 l/osebo/dan,
100 l/glavo/dan,

-

za drobnico

30 l/glavo/dan.

Po dovozu pitne vode po subvencionirani ceni dobavitelj vode izdela obračun v skladu s
prejšnjimi kriteriji tako, da je razvidno do katerega datuma koristnik ni upravičen za ponovno
dobavo po subvencionirani ceni.
6. člen
Upravičenci naročajo dobavo pitne vode neposredno dobavitelju in ob prevzemu poravnajo
znesek plačilo vode in znesek lastne udeležbe za prevoz 8 m3 v višini 4.000,00 sit . Ta cena
se letno valorizira z indeksom rasti cen življenskih potrebščin. Razliko do polne cene pokriva
v sušnem obdobju Mestna občina Nova Gorica iz sredstev proračuna.
7. člen
Upravičenci so odgovorni za higienično neoporečen dostop do vodnjaka, za polnjenje
vodnjaka in za čist vodnjak. Dobavitelj vode je odgovoren za neoporečnost pitne vode v
dostavnem vozilu ter cevovodih, ki jih sam postavi.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati 8. dan po objavi.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica dne 23.5.1995, št. 353-13/95-4.
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Obrazložitev:
Z zadevnim pravilnikom urejamo dovoz pitne vode s cisternami gasilskega zavoda ali
gasilskih društev v času sušnih obdobij. Pravilnik nadomešča sklepe za subvencioniranje
prevoza pitne vode iz leta 1995. Skladno s spremembami zakonodaje določa subvencijo za
plačilo prevoza in ne za plačilo vode (le-to plačajo vsi uporabniki), poleg tega pa se zaradi
predpisov o državnih pomočeh ne nanaša na uporabnike, ki vodo potrebujejo za izvajanje
gospodarske dejavnosti.
Osnova za izračun cene iz 6. člena so stroški za polnjenje in praznjenje cisterne ter stroški
prevoza na razdalji do 1 km.
Predlagana rešitev vključuje enak prispevek upravičencev ne glede na oddaljenost. To je
veljalo tudi doslej po obstoječih sklepih.
Prva tako se niso spremenile količine iz 5. člena, ki upravičencem pripadajo za izračun
upravičenosti subvencioniranega dovoza.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi Pravilnik o
subvencioniranju prevoza pitne vode obravnava in sprejme.
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