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          Skrajšani postopek 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04, s 
spremembami), 3., 7., 32., 33. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; 
Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS; Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 
37/15, s spremembami), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18), Uredbe o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10),  
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, s spremembami), Uredbe o odlagališčih 
odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, s spremembami), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1; 
Uradni list RS, št. 7/03, s spremembami) ter 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 
 

 
O D L O K 

o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica  

 
 

1. člen 
 
V Odloku o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 157/20) se v 21. členu šesti odstavek spremeni 
tako, da se glasi:  
 
»V Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Nova Gorica lahko izvajalec zbiranja proti 
plačilu organizira tudi zbiranje manjših količin gradbenih in drugih odpadkov, katerih zbiranje 
ne sodi v gospodarsko javno službo. Občina lahko uporabnikom, ki so fizične osebe in 
predhodno izpolnijo vlogo, subvencionira odvoz in odlaganje odpadkov iz azbesta največ do 
skupne količine 3.000 kg odpadkov, ki vsebujejo azbest ali do 200 m2 strešne kritine. Vlogo 
lahko izpolni uporabnik, ki je lastnik ali solastnik objekta (stanovanjski objekt, manjši pomožni 
kmetijski objekt, lopa, drvarnica, ipd.). Uporabnik je do subvencije upravičen samo enkrat. 
Oddajo azbestnih odpadkov in njihovo količino potrdi uporabnik ter krajevna skupnost, na 
območju katere se ti odpadki nahajajo.« 
 
 

2. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 

 
Številka: 007-8/2020 
Nova Gorica, 
                                                                                                          dr. Klemen Miklavič  
                                                                                                                      ŽUPAN 



 

 

 
Številka: 007-8/2020-6 
Nova Gorica, 25. maja 2022 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o dopolnitvi Odloka o 
izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: Odlok): 

 
Razlog za dopolnitev Odloka je natančnejša opredelitev določila glede možnosti 
subvencioniranja oddaje odpadkov iz azbesta za fizične osebe. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Cilj dopolnitve Odloka je bolj natančno opredeliti postopek, oziroma upravičence in količino 
oddanih odpadkov iz azbesta, ki jo občina subvencionira. 
 

3. Pravne podlage po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
 
Pravne podlage za spremembe v predlogu Odloka so:  

• Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19). 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Z dopolnitvijo Odloka bodo odpravljene določene nejasnosti v zvezi z upravičenostjo do 
subvencioniranja odpadkov iz azbesta. 
 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejetjem predloga dopolnitve Odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale 
dodatne materialne obveznosti. 
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 
Ker gre za manj zahtevne dopolnitve predlagamo, da se Odlok, skladno s prvo alinejo 1. 
odstavka 70. a člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12, 77/16) sprejme po skrajšanem  postopku. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlog odloka obravnava 
in sprejme.  
 
 
Pripravila: 
Martina Remec Pečenko                                                               dr. Klemen Miklavič 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                              ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 


