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Na podlagi 4. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet  Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne__________________sprejel  
 

 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBI TEHNIČNEGA PRAVILNIKA 
O ZBIRANJU in PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
 

1. člen 
 
 
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 
63/09) se točka 10.0 ZAČASNI IZOSTANEK UPORABE OBJEKTA spremeni tako, da se 
glasi: 
 
»10.0 OBČASNA UPORABA IN ZAČASNI IZOSTANEK UPORABE OBJEKTA 
 
Občasna uporaba objekta je uporaba objektov, ki niso stalno naseljeni oziroma v uporabi, 
pač pa se uporabljajo le v krajših, časovno prekinjenih intervalih, kot na primer počitniški 
objekti, lovske koče, ipd. 
 
Začasni izostanek uporabe objekta je neprekinjena neuporaba objekta, daljša od šestih 
mesecev.« 
 
 

2. člen 
 
Točka 12.0 POSEBNA DOLOČILA ZA PRAZNA STANOVANJA IN POČITNIŠKE 
OBJEKTE se črta. 
 

3. člen  
 

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

Matej Arčon      
             ŢUPAN  
 



 

 

Številka: 352-01-11/2005-9 
Nova Gorica, 17. januarja 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembi Tehničnega pravilnika o 
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: pravilnik): 

 
Glavni razlog za spremembo Pravilnika je neusklajenost določil točke 10.0 in točke 12.0 
tega Pravilnika glede na določila veljavnega Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) – v nadaljevanju: Odlok, 
ter glede na določila 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.) – v nadaljevanju Pravilnik o tarifi.  
Pravilnik namreč v nasprotju s 3. odstavkom 8. člena Odloka ne definira podrobneje 
pojmov občasne uporabe in začasnega izostanka uporabe objekta. Poleg tega Pravilnik v 
točki 12.0 vsebuje določila za prazna stanovanja in počitniške objekte, ki so ţe določena 
v Odloku, ali pa so v nasprotju z določili Pravilnika o tarifi. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom pravilnika: 
 
S predlaganim pravilnikom ţelimo natančno definirati pojma občasne uporabe in 
začasnega izostanka uporabe objektov in tako uskladiti določila pravilnika z določilom 
Odloka. 
 

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 4. 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: 

 
Posledica definiranja obeh pojmov v pravilniku bo usklajenost določil z Odlokom, hkrati 
pa bo dana tudi osnova za uveljavljanje vsake od navedenih kategorij pri obračunu 
smetarine, vse v skladu z določili Pravilnika o tarifi. 
 

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. 
 

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 
 

 


