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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 31. 
člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 21/08) in 12. člena Odloka o odlaganju ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 120/07) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne____________________sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 

Sprejme se program izvajanja gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov na območju Mestne občine Nova Gorica in gospodarske javne sluţbe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za 
ravnanje z odpadki Nova Gorica za leto 2012, ki ga je pripravil koncesionar Komunala 
Nova Gorica d.d. 
 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 354-132/2011 
Nova Gorica, 
        Matej Arčon 
            ŢUPAN 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Številka: 354-132/2011-2 
Nova Gorica, 1. marca 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Letni program izvajanja gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in gospodarske javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 je pripravljen 
na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb in odloka o koncesijah na področju ravnanja z 
odpadki v Mestni občini Nova Gorica. Letni program je pripravila Komunala Nova Gorica 
d.d., ki izvaja koncesiji  za obe gospodarski javni sluţbi na območju Mestne občine Nova 
Gorica.  
 
V letnem programu je na kratko predstavljen koncesionar, Komunala Nova Gorica d.d. in 
opisan obseg dejavnosti, ki jih  koncesionar izvaja v Mestni občini. 
 
V naslednjem poglavju je opredeljena gospodarska javna sluţba zbiranja in odvoza 
odpadkov s cilji, ki se jih je zavezala izpolniti Slovenija v predpristopnih pogajanjih ob 
vstopu v EU. 
 
Glavni poudarek letnega programa je na ločenem zbiranju odpadkov z opisom načina 
zbiranja posameznih frakcij na ekoloških otokih oz. v zbirnih centrih, akcijah zbiranja  
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, zbiranja kosovnih odpadkov in ločenega zbiranja 
biorazgradljivih odpadkov ter izobraţevanju občanov. 
 
V letnem programu je obdelana  tudi problematika urejanja in gradnje novih ekoloških 
otokov in zbirnih centrov. 
 
Za posamezna naselja v občini je v letnem programu predstavljena tudi frekvenca 
odvozov posamezne frakcije odpadkov. 
 
Posebej je obdelana tudi gospodarska javna sluţba obdelave in odlaganja ostanka 
odpadkov, ki se izvaja na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Mestna občina 
Nova Gorica skupaj z ostalimi občinami Goriške statistične regije pospešeno izvaja 
aktivnosti pri pripravi dokumentacije za pridobitev evropskih sredstev in pričetek gradnje 
regijskega centra. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi letni 
program izvajanja gospodarskih javnih služb obravnava in sprejme. 

 
 
Pripravila:        Matej Arčon 
Silvana Matelič, načelnica                     ŢUPAN 
 
Marjan Jug 
Vodja sluţbe za komunalno gospodarstvo 


