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         Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet  Mestne občine Nova Gorica na seji dne_____________sprejel  
 

 
 
 

O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 

Nova Gorica 
 
 
 

1. člen 
 
V 3. členu Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 68/07 in spremembe, v nadaljevanju: odlok) se v točki a) Obvezne lokalne 
gospodarske javne sluţbe spremenita 3. in 4. točka tako, da se na novo glasita:  
 
»3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
  4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,« 
 
V točki a) Obvezne lokalne gospodarske javne sluţbe 3. člena odloka se za 6. točko 
doda nova, 7. točka, ki se glasi: 
 
 » 7. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«. 
 
 

2. člen  
 

V 5. členu se v točki A) V javnem podjetju dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:  
 
»7. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
  8. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«. 

 
 

3. člen 
 

V 5. členu se v točki B) S podelitvijo koncesije spremeni 6. točka tako, da se na novo 
glasi:  
 
»6. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,« 

 
 
V 5. členu se v točki B) S podelitvijo koncesije črta 7. točka, dosedanja 8. točka pa 
postane nova 7. točka. 
 
 
 



 

Prehodna in končna določba 

 
4. člen 

 
»Obvezni lokalni gospodarski javni sluţbi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se začneta 
izvajati v javnem podjetju s pričetkom delovanja javnega podjetja.« 

 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 007-5/2007 
Nova Gorica, 

 Matej Arčon 
    ŢUPAN      

 
 



 

 

 
Številka: 007-5/2007-5 
Nova Gorica, 1. februarja 2013 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah odloka o 
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: 
odlok): 

 
 
Razlog za spremembo odloka je skupna odločitev trinajstih severnoprimorskih občin  
(Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava) za sodelovanje 
in sofinanciranje skupnega regijskega centra za ravnanje z odpadki. Do jeseni morajo biti 
izdane vse odločbe in podpisane vse pogodbe o sofinanciranju regijskega centra v okviru 
finančne perspektive EU do leta 2014. Sklep Sveta regije z dne 10. januarja 2013 pa je 
bil tudi, da se v treh mesecih ustanovi javno podjetje, ki bo upravljajo z Regijskim centrom 
za ravnanje z odpadki in torej izvajalo dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov. Iz navedenega sledi, da mora vseh trinajst občin sprejeti odlok o ustanovitvi 
javnega podjetja v enakem besedilu. Predhodno pa je potrebno uskladiti odlok o 
gospodarskih javnih sluţbah glede tistih dejavnosti, ki jih bo v bodoče izvajalo javno 
podjetje. 
 
 

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

 
Sprejem predlaganega odloka bo osnova za pravno in dejansko ureditev področja 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluţb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
 

3. Pravne podlage za sprejem odloka: 
 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
41/04 s spremembami) in 3. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, 
št. 32/93). 
 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S predlaganim odlokom se usklajuje dikcija javne sluţbe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov z navedbo v Zakonu o varstvu okolja; na novo se določa javna 
sluţba obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter se spreminja način izvajanja 
javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V 
bodoče bo dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, izvajalo javno podjetje. 
Dejavnost zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pa se bo v Mestni občini Nova 



 

Gorica še naprej izvajala s koncesijo, podobno bo tudi za druge občine ta dejavnost 
urejena tako kot tam ţe poteka, oz. odvisno od njihovih predpisov.    
 
 

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

Zaradi sprejetja predlaganega odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale 
nove neposredne materialne obveznosti, se bo pa ob pričetku delovanja javnega podjetja 
pojavila večja potreba po finančnih sredstvih iz proračuna. 
 

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

 
Obvezni gospodarski javni sluţbi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja Komunala 
Nova Gorica d.d. na podlagi koncesijskih pogodb, sklenjenih v letu 2010 za obdobje 10 
let. Dejavnost zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov bo, ne glede na sprejem tega 
odloka, tudi v bodoče izvajal koncesionar, bo pa potrebno na ustrezen način urediti 
odnose med koncedentom in koncesionarjem v delu, ki se nanaša na javno sluţbo 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. To dejavnost in 
dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov bo po izgradnji regijskega 
centra in po koncu poskusnega obratovanja le tega, začelo izvajati javno podjetje. Pri 
obeh javnih sluţbah gre za kontinuiran proces, ki ga ni mogoče ločiti na način, da bi eno 
dejavnost izvajalo eno podjetje drugo dejavnost pa drugo. Poleg tega projekt izgradnje in 
delovanja regijskega centra za ravnanje z odpadki prostorsko zajema tudi odlagalna 
polja, ki jih bo javno podjetje dobilo v najem in upravljanje.  
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 108/12) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker gre za manjše 
spremembe oz. dopolnitve odloka. Predlagamo tudi rok za uveljavitev odloka naslednji 
dan po objavi v uradnem listu iz razloga, ker iz vsebinskega vidika dopolnitve odloka ni 
potrebe po časovno daljši predhodni seznanitvi javnosti.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme.  

 
 
Pripravila:                                                                                     
Martina Remec Pečenko                      Matej Arčon                         
Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                                ŢUPAN 
in gospodarske javne sluţbe 
 
 

 


