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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 26. 
člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 21/08) je Mestni svet  Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne_________________sprejel  
 

 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA 
o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem 

ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na 
območju Mestne občine Nova Gorica 

 
 

1. člen 
 
V 3. členu Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih 
sluţb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov 
predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 57/09) se 2. alineja črta. 
 

2. člen 
 
V 3. alineji 2. točke 3. člena  se obračunska lestvica spremeni tako, da velja: 
 
 

Poslovna površina 
v m 2 

Obračunana pavšalna količina 
v št. oseb (Pk) 

 do 29 1 

30 do 44 2 

45 do 59 3 

60 do 74 4 

 
 

3. člen 
 
V 4. alineji 2. točke 3. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
 
» - v primeru občasne uporabe objekta se zaračunava smetarina v višini, ki velja za 
dvakratnik minimalne pavšalne količine (višina za dve osebi), oziroma za eno osebo, 
kadar je povzročitelj enočlansko gospodinjstvo. 
 
V primeru začasnega izostanka uporabe objekta se zaračunava smetarina v višini  
minimalne pavšalne količine, v primeru izostanka uporabe objekta daljšega od enega 
leta, pa v višini polovice minimalne pavšalne količine. Ta pravica se lahko uveljavlja s 
prvim dnem začasnega izostanka. 
 
Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z 
dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oz. uporabniku objekta.« 



 

4. člen  
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 352-01-11/2005-10 
Nova Gorica, 
             Matej Arčon     
            ŢUPAN  

 
 



 

 

Številka: 352-01-11/2005-9 
Nova Gorica, 29. februarja 2012 
 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembi Pravilnika o načinu 
obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov 
predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: Pravilnik): 

 
V skladu z 2. odstavkom 27. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) – v nadaljevanju: Odlok, pridobijo 
uporabniki poslovnih objektov, katerim pavšalni obračun smetarine iz 29. člena Odloka 
preseţe količino za štiri osebe, status pogodbenega povzročitelja. To pomen i, da so 
dolţni z izvajalcem javne sluţbe skleniti pogodbo v zvezi z izvajanjem javne sluţbe in 
obračunom smetarine. Obračunska lestvica, ki je v 3. alineji 2. točke 3. člena Pravilnika 
predvidela način obračuna smetarine za 5 in več oseb glede na kvadraturo poslovnega 
prostora, je v tem delu nepotrebna. 
 
V 4. alineji 2. točke 3. člena Pravilnika je določen način obračuna smetarine, ki omogoča 
fizičnim osebam – lastnikom ali najemnikom stanovanjskih hiš oz. drugih bivalnih 
objektov in stanovanj uveljavljanje zniţanja plačila smetarine zaradi občasne uporabe oz. 
neuporabe teh objektov. Ker z vidika ustvarjanja odpadkov ni nobene razlike, ali gre za 
fizično ali pravno osebo, ki svojega objekta občasno oz. dalj časa ne uporablja, je 
potrebno določbo dopolniti na način, da bo moţnost zniţanja smetarine iz navedenih 
razlogov, dana tudi pravnim osebam. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom pravilnika: 

 
S predlaganim pravilnikom ţelimo uskladiti določila pravilnika z določili odloka v primeru 
obračuna smetarine poslovnim subjektom, poleg tega se zasleduje načelo 
enakopravnosti uporabnikov storitev. Tako kot imajo fizične osebe moţnost uveljavljati 
zniţanje cene storitve zbiranja in odlaganja odpadkov, je potrebno to omogočiti tudi 
pravnim osebam. Cilj je, da bi v konkretnih in z dokazi podprtimi primeri, ko se zaradi 
občasne uporabe oz. dalj časa trajajoče neuporabe objektov, odpadki zbirajo v manjših 
količinah kot je običajno, vsi subjekti imeli moţnost to dejstvo uveljaviti pri obračunu 
smetarine. 
 

3. Pravne podlage za sprejem pravilnika: 
 

Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 26. člen Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08). 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega pravilnika: 
 



 

S sprejemom predlaganega pravilnika bodo imele poleg fizičnih oseb, tudi pravne osebe  
moţnost pri obračunu smetarine uveljavljati občasno uporabo oz. začasni izostanek 
uporabe objektov, v kolikor bodo za to predloţile ustrezna dokazila. 
 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega 
pravilnika: 

 
Po sprejetju predlaganega pravilnika za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale 
nove materialne obveznosti neposredno, saj smetarino kot ceno storitve izvajanja javne 
sluţbe plačujejo uporabniki storitev. 
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani 
pravilnik: 

 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave št. 20/02) predlagamo sprejem pravilnika po hitrem postopku, ker gre za manjše 
spremembe oz. dopolnitve pravilnika.  
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi pravilnik 
obravnava in sprejme.  

 
 
Pripravila:                                                                                     
Silvana Matelič                           Matej Arčon                         
Načelnica Oddelka za infrastrukturo                                                 ŢUPAN 
in gospodarske javne sluţbe 
 
Martina Remec Pečenko 
Svetovalka za pravne zadeve 
 

 

 


