
 
 

           
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 16. junija 2022 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 azbestnih odpadkov. Vlogo 
lahko izpolni uporabnik, ki je lastnik ali solastnik objekta (stanovanjski objekt, manjši pomožni 
kmetijski objekt, lopa, drvarnica, ipd.). 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. 
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Nova Gorica, 16. junija 2022 
                                                                                                          dr. Klemen Miklavič  
                                                                                                                      ŽUPAN 


