
 

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 15. 
marca 2012 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 druga alineja črta. 
 

2. člen 
 
V tretji alineji druge 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 četrti alineji druge 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: 352-01-11/2005-12 
Nova Gorica, 15. marca 2012 
               Tomaţ Slokar     
            PODŢUPAN  

 
 
 


